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Shown is the rolling 7-day average

60,963 fresh cases take
India's tally to 23,29,638

MV CORRESPONDENT

New Delhi
India's Covid-19 tally
went past 23 lakh on
Wednesday with a single
day increase of  60,963
cases, while the recover-
ies surged to 16,39,599
pushing the recovery rate
to 70.38 per cent, accord-
ing to data by the Union
Health Ministry.

The total coronavirus
cases in the country have
mounted to 23,29,638,
while the death toll
climbed to 46,091 with 834
new fatalities being re-
ported in a span of  24
hours. The case fatality
rate has declined to 1.98
per cent.

There are 6,43,948 ac-
tive cases of  coronavirus

in the country at present
which comprise 27.64 per
cent of  the total case-
load. According to the
ICMR, a cumulative total
of  2,60,15,297 samples
have been tested up to
August 11 with 7,33,449
samples being tested on
Tuesday.

Of  the 834 new deaths
reported, 256 are from
Maharashtra, 118 from
Tamil Nadu, 87 from
Andhra Pradesh, 86 from
Karnataka and 56 from
Uttar Pradesh. Of  the
total 46,091 deaths, Maha-
rashtra has reported the
maximum at 18,306, fol-
lowed by 5,159 in Tamil
Nadu, 4,139 in Delhi, 3,398
in Karnataka and 2,695 in
Gujarat.

Daily new comfirmed Covid-19 case, Aug 12, 2020

Indian-Americans laud selection of Kamala as VP candidate in US 
LALIT K JHA
Washington

Leading Indian-American groups
across the US have lauded the se-
lection of  Indian-origin Senator
Kamala Harris as the Vice Presi-
dential candidate by Democratic
party presidential nominee Joe
Biden, saying it was a moment of
pride and celebration for the entire
community in America.

Biden on Tuesday named Harris
as his Vice-Presidential running
mate, making history by selecting
the first black woman to compete
on a major party's presidential

ticket.
Harris, 55, whose father is an

African from Jamaica and mother
an Indian, is currently the US Sen-
ator from California.

"What an electric moment for
the Indian-American community!
Indian-Americans are now truly a
mainstream community in the na-
tional fabric,” said M R Ran-
gaswami, an eminent
Indian-American and the founder
of Indiaspora.

Harris herself was a presidential
aspirant until last year before she
dropped out of the race because of

lack of popular support.
Welcoming the decision, IM-

PACT, the leading Indian-Ameri-
can advocacy group and PAC, said
that it will raise USD 10 million for
the campaign.

"An estimated 1.3 million Indian-
Americans are expected to vote in
this year's election, including
nearly 200,000 in Pennsylvania and
125,000 in Michigan, both must-win
battleground states. IMPACT is
gearing up to raise USD 10 million
to fight for inclusive democracy
and candidates who share our val-
ues like Senator Harris," Makhija

said.
He said Harris knows both the

Black American and South Asian-
American experiences.

A recent survey carried out by
Trump supporter Al Mason claims
that 50 per cent of Indian-
American voters in
key battle ground
States are moving
away from the op-
position Demo-
cratic Party
t o w a r d s
Trump.

Congress
MLAs return 
to Jaipur
MV CORRESPONDENT

Jaipur
Rajasthan Congress
MLAs who were stay-
ing in Jaisalmer for
the past few days ar-
rived in Jaipur on
Wednesday. The legis-
lators reached the city
by air and are being
taken to Hotel Fair-
mont in Kukas on the
Jaipur-Delhi highway.

"We are going to
Hotel Fairmont, and the
next strategy will be de-
cided by Chief Minister
Ashok Gehlot," Trans-
port Minister Pratap
Singh said.

3 killed, scores injured 
in Bengaluru violence
MV CORRESPONDENT

Bengaluru
Atleast three people were
killed after police opened
fire to quell a mob that
went on a rampage irked
over a social media post al-
legedly put out by a Con-
gress legislator's relative,
as a city locality witnessed
arson and violence.

"Three people have died
(in police firing)," said Ben-
galuru Police Commis-
sioner Kamal Pant.
Further, 110 people have

been arrested in connec-
tion with the incident at
Pulakeshi Nagar here.

Scores of  persons, in-
cluding around 50 police-
men, were injured in the
violence that erupted on
Tuesday night and contin-
ued till the wee hours of
Wednesday, apparently
prompted by the 'commu-
nally sensitive' online post.
The Congress MLA's resi-
dence and a police station
were among those targeted
by the angry mob.

Pant said Naveen, who al-
legedly posted the social
media post has been ar-
rested and appealed for
peace.

Chief  Minister B S
Yediyurappa said the "attack
on the residence of  MLA
Akhanda Srinivasa Murthy
and the DJ Halli police sta-
tion and riot are con-
demnable."Meanwhile, curfew
has been imposed in the af-
fected areas in and
around DJ Halli
and KG Halli.

A child dressed as Lord Krishna breaks an earthen pot (Dahi Handi) during Jan-
mashtami festival celebrations at an old-age home in Bhopal on Wednesday.

PM Modi to launch new taxation platform
MV CORRESPONDENT

New Delhi
Prime Minister Narendra
Modi will on Thursday
launch a new platform,
"Transparent Taxation –
Honouring the Honest",
which will carry forward
the journey of  direct tax re-
forms, an official statement
said here.

The virtual event will be
witnessed by various
chambers of  commerce,
trade associations, char-

tered accountants' associa-
tions and "eminent" taxpay-
ers, the statement issued
on Wednesday said.

Union Finance Minister
Nirmala Sitharaman and
Minister of  State for Fi-

nance and Corporate Af-
fairs Anurag Singh Thakur
will also be present, it said.

The Central Board of  Di-
rect Taxes (CBDT) has car-
ried out several major tax
reforms in direct taxes in
the recent years. Last year,
corporate tax rates were re-
duced from 30 per cent to 22
per cent, and for new man-
ufacturing units, the rates
were reduced to 15 per cent.
Dividend distribution tax
was also abolished.

‘Transparent
Taxation – 
Honouring 
the Honest’

Death toll in 
Kerala landslip 
goes up to 55

STAFF REPORTER

Idukki
The death toll in the land-
slide at Pettimudi near
Munnar in the high-range
Idukki district has gone
up to 55 with three more
bodies being recovered
from the debris on
Wednesday, officials said.
Operations led by the Na-
tional Disaster Response
Force (NDRF) are contin-
uing in the area even on
the sixth day today to
trace 15 more missing peo-
ple.

"Till now, we have re-
covered 55 bodies.Earlier
we rescued 12 people.Now
15 people are missing. The
search is on even on the
sixth day..weather is
favourable today for the
search operations," said
Idukki Collector H Dine-
shan.

The Collector said 82
people were affected in

the landslide on Au-
gust 7. The settle-

ments of  estate
workers were
swept away
by the land-
slip near Ra-
jamala here
and various
a g e n c i e s
have been
engaged in
the rescue
operat ions
since then.

10 MP cops awarded HM's 
medal for excellence

MV CORRESPONDENT

Bhopal
Ten police personnel in Madhya
Pradesh were awarded the pres-
tigious 'Union Home Minister's
Medal for Excellence in Investi-
gation' for the year 2020, an offi-
cial said. The Union Home
Ministry issued a letter in this
regard on Wednesday.

Additional Superintendent of
Police (ASP) Hansraj Singh, Sub
Divisional Officer of Police
(SDOP) Punnusingh Paraste, In-
spectors Sunil Sharma, Sanjeev
Kumar Choukse, Praveen Kumar
Kumre, Gopal Ghasle, Arvind
Singh Tomar and Sub Inspectors
(SI) Kewal Singh Parte, Preeti Patil

and Deepti Mishra were awarded
the medal for excellence in inves-
tigation, a Police Headquarters
(PHQ) spokesperson said. The
medal was constituted in 2018 with
the objective to promote high pro-
fessional standards of investiga-
tion of crime and to recognise
such excellence by investigating
officers, the official said.

As per the home ministry
statement, a total of 121 police in-
vestigators, including 15 of  the
Central Bureau of Investigation
(CBI), followed by state police of
Madhya Pradesh and Maharash-
tra (10 each), Uttar Pradesh (8),
Kerala and West Bengal (7 each),
were selected for this medal.

Indore climbs down to 49th rank
in country's corona hotspot

KK JHA
Indore

Despite rising Covid cases in the
city, Indore, the commercial capi-
tal of  Madhya Pradesh has made a
huge climb-down from being
among country's top four corona
affected city to now slipping to
49th position

in terms of  total number of  co-
rona patients currently. With the
addition of  169 new positives on
Tuesday night, the number of  co-
rona positive patients in the city
has crossed 9000 mark. Amidst ris-
ing corona testing, the number of
corona patients in the city has
risen from 8,000  to 9,000  in just six
days, thereby recording the fastest

1,000 figure in the past five
months.

9 thousand patients, which is the
fastest one thousand figure ever.
In the last six days, an average
2,500 patients were tested every
day. During the same period, the
number of  positive patients in the
city has risen by   6.67 percent with
more than 150 patients being
tested positive every day for the
past one week.

Due to rising Covid cases, the re-
covery rate has also fallen sharply
to 35 per cent during this period,
as it takes 10 days for patients hos-
pitalized or undergoing treatment
in home isolation. As a result of
this, the active patients in the city

currently has risen to 2656. Out of
these active patients,  around 500
patients in home isolation.

On Tuesday night,  out of  2658
samples,  2449 people were found
negative, while 169 were tested
positive including samples of  20
patients turned positive.

So far, 1,62,560 samples have
been tested for coronavirus in the
district, out of  which 9069 people
have been found infected till Tues-
day night. On the other hand, 6076
patients have recovered from co-
rona, while 337 patients have died.
At present there are 2656 active
cases, out of  which about 2000 are
hospitalized, while over 500 people
are kept in home isolation.

Premature to make assessment 
of crash, says AAIB chief

MV CORRESPONDENT

New Delhi
Aircraft Accident Investiga-
tion Bureau (AAIB) chief  Au-
robindo Handa has said that
evidence is being collected for
carrying out a formal probe
into the Air India Express
plane crash and it was too pre-
mature to make an initial as-
sessment of  the incident.

On the initial assessment
about the crash, Handa said

the investigation is being car-
ried out as per the Aircraft (In-
vestigation of  Accidents and
Incidents) Rules, 2017 and
ICAO Annex 13. "As the objec-
tive of  the investigation is pre-
vention of  accidents and
incidents, a thorough and an
in-depth investigation into all
contributory factors would be
carried out. It is too premature
to make an initial assessment
of  the crash," he said.

IAF writes to
Censor Board
against movie
MV CORRESPONDENT

New Delhi
The Indian Air Force
(IAF) has written a let-
ter to the Censor
Board objecting to its
"undue negative" por-
trayal in the movie
'Gunjan Saxena: The
Kargil Girl'. The movie
was released on
streaming platform
Netflix on Wednesday.

According to the offi-
cial, the letter men-
tions "concerns related
to the movie's portrayal
of  gender bias as an in-
stitutional work cul-
ture" at the IAF.

The movie is based
on the life of  IAF offi-
cer Gunjan Saxena
who became the first
woman pilot to take
part in the 1999 Kargil
war. It has been pro-
duced by Karan
Johar's Dharma Pro-
ductions.

An official said a
copy of  the letter has
also been sent to Net-
flix.
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Kerala's Covid tally
crosses 38,000

STAFF REPORTER

Thiruvananthapuram
Kerala on Wednesday
reported 1,212 fresh
Covid-19 cases, includ-
ing 22 health workers,
and five deaths taking
the infection count
to38,144 and the toll to
125. Chief  Minister
Pinarayi Vijayan said
the day's recoveries
stood at 880 and there
were 13,045 active cases.

"Out of  the 1,212 new
cases, 1,068 are through
their contacts. The

source of  45 cases are
yet to be identified.
Fiftyone people came
from abroad while 64
from other states. 22 of
the affected arehealth
workers," he told re-
porters here.

The five who suc-
cumbed to the deadly
virus were aged 53, 50,
77, 55 and 89 and be-
longed to Ksaragod,
Ernakulam, Idukki,
Thiruvananthapuram
and Kottayam dis-
tricts. 
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Collector appeals for 
cooperation in Sero survey

STAFF REPORTER

Indore
All are well acquainted
with the profound nature
of  corona infection, this
comprehensive sero sur-
veillance project has been
started with the aim of
making a subtle assess-
ment of  it.

This project is being
carried out under the
aegis of  Government of
India and
M a d h y a
P r a d e s h
Government,
in which
ICMR norms
are being fol-
lowed and
t e c h n i c a l
guidance is
being given
by National Center for
Disease Control (NCDC),
New Delhi.

Divisional Commis-
sioner Pawan Sharma
and Collector Manish
Singh have appealed to
the citizens of  Indore to
cooperate in this survey
and make it successful.
They have reported that
in this survey, corona an-
tibodies are being de-
tected in the blood of
those who have not yet be-
come corona positive. It
will not only be able to as-
sess the spread of  infec-
tion among the general
public, but it can also get
a significant extracted as-
sessment of  the immu-
nity that has been
developed among the peo-
ple of  the city till now.

Collector Manish Singh
has said that, there are
examples of  understand-

ing and awareness of  the
citizens of  this city, the
presence of  antibodies in
the blood indicates your
strength against the co-
rona and people in the
city who did not have
symptoms of  corona, did
not become positive ei-
ther. We should be curi-
ous to know what
percentage of  them have
developed resistance

against it.
Random peo-
ple are to be
s a m p l e d
from each
ward in the
city follow-
ing the prin-
ciples of
scientific sta-
tistics, many

houses have been selected
through lottery, with this
principle, we are in a po-
sition to use the results to
be applied to the entire
city.

It is expected to prove to
be a very decisive project
in terms of  public health
and in relation to the fu-
ture of  Indore in the fu-
ture.

Health workers will
come to your house to col-
lect your samples and
these samples will be
tested.

Dr. Jyoti Bindal, Dean of
Medical College, says that
if  we are not cooperating
with the members of  the
survey team then we are
not only doing injustice to
the city and country, but
also doing an unethical
act by blocking the work
of  governance, with the
health interests of  our-
selves and our families.

ICMR norms are
followed and 

technical guidance
is provided by

NCDC

Cyber blackmailing gang active in city
STAFF REPORTER

Indore
Internet blackmailing gang is becom-
ing increasingly active in the city. Dur-
ing the supervision of  complaints
received in connection with the online
fraud in the District Crime Branch In-
dore, it has come to light that a new way
of  cheating people has been devised by
fraudsters in which they try blackmail-
ing or defaming and threaten to deposit
online rupees in accounts. Thus, some
complaints have been received at Crime
Branch Indore.The case of  such an in-
cident with a minor juvenile living in

Indore and a trader
from Sarafa area of
Indore city was regis-
tered.

Fraud gangs send
messages to people on
text and WhatsApp in
the name of  providing
escort service / body
massage, etc. People
who share their photos and other infor-
mation after being tricked are black-
mailed then. In some complaints,it also
came to notice that on the internet peo-
ple search on the website for such serv-

ice and from here the
fraudsters obtain the
mobile number and
make people a victim
of  their fraud.

Fraud gangs often
get photos of  relatives,
especially women
from WhatsApp and
Facebook and misuse

the picture by uploading the photos on
the Escort Service website, and other
pornographic websites. In such a situa-
tion, the common man is afraid of  slan-
der and taking advantage of  this,

fraudsters gangs demand arbitrary
money to remove the pictures. These
fraudsters continue to blackmail and
demand money.

The Indore Police appeals to the
public not to share any information /
photos / videos etc. with any un-
known person. If  a person asks for
money in any way, by intimidating or
blackmailing, then register a com-
plaint on the helpline number
7049124445 of  Indore Police. Also, take
precautions during any type of  inter-
net surfing, otherwise you may be a
victim of  fraud.

Fraudsters send messages
to people on text and 

WhatsApp in the name of 
providing escort service,

body massage etc

Transporters call off strike,
to meet Minister today

STAFF REPORTER

Indore
The three-day strike of  trucks and
transporters across the state continuing
since August 10 ended on Wednesday af-
ternoon after discussions with the
Transport Minister who called the
transporters to Sagar on Thursday for a
discussion on their demands.

CL Mukati, president of  the Indore
Truck Operators and Transport Associ-
ation, said the decision to call off strike
was taken following a meeting with all
our partner organizations on Wednes-

day afternoon to discuss it. We have dis-
cussed with Transport Minister Govind
Singh Rajput apprising him of  our de-
mands. He has called us at Sagar on
Thursday for having an elaborate dis-
cussion on their demands, Mukati said.

The Indore Truck and Transport As-
sociation along with other transport as-
sociations in the state had gone on a
three-day strike from August 10 to press
the authority concerned for the accept-
ance of  its four point demands including
reduction in taxes, diesel prices, ending
corruption at check posts of  Transport
Department and corona health insur-
ance of  truck drivers. After talking to
the state transport minister, we have
called off our strike and from Thursday,
all vehicles including trucks will start
running as before, Mukati added.

Strike began on 
August 10 with 

four-point demands

BJP pays tribute to Kushabhau Thackeray
STAFF REPORTER

Indore
The 98th birth anniversary
of  BJP's patriarch,
Kushabhau Thackeray,
was celebrated on Wednes-
day. His statue at VIP Road
Shantipath was garlanded
by former Lok Sabha
Speaker Sumitra Mahajan,
National General Secre-
tary Kailash Vijayvargiya,
senior leader Krishnamu-
rari Moghe, MP Shankar
Lalwani, city president
Gaurav Ranadive, state
vice president Sudarshan
Gupta, MLA Ramesh Men-
dola, Mahendra Hardia,

Akash Vijayvargiya , State
Spokesperson Umesh
Sharma and others re-
membered him.

On this occasion, BJP
national general secretary
Kailash Vijayvargiya said
that we are the fortunate
workers who worked with
Kushabhau Thackeray.
Vijayvargiya also recited
many memoirs associated
with him. He said that
Thakreji used to worry
about a small worker even
after being the national
president. He was a leader
sensitive to activists. Vi-
jayvargiya said that

Kushabhau Thackeray
was the pillar of  morality,
ideals and principles. He
was a perfect performer.

Senior leader Krishna-
murari Moghe said
Kushabhau Thackeray,
the patriarch of  the
Bharatiya Janata Party,
was a man of  unprece-
dented talent.  M.P
Shankar Lalwani said that
Kushabhau Thackeray
was a leader who knew
and called one activist
each. City President Gau-
rav Ranadive also gave his
views. Pay tribute to
Thackeray.

IIT to start 
new session 
from 24

STAFF REPORTER

Indore
IIT Indore has released the ac-
ademic calendar of  the new se-
mester. Accordingly, the IIT
has ended its holiday for more
than a week, given as the mid-
semester break. The institute
has not given any leave on Di-
wali as well. However, it will be
a college holiday due to Satur-
day. The students of  BTech,
MTech, MSc and MS Research
will be studying without leave
for a long time in the semester
starting from August. The ses-
sion, which starts on August
24, will be conducted entirely
online.

According to IIT manage-
ment, students were usually
given eight to ten days off
after the mid-semester exami-
nation. This time it has been
reduced. Due to weekend, stu-
dents will get Saturday-Sun-
day holiday. Diwali will also
be given a holiday on Satur-
day. Management has had to
take this step due to a late
start session due to Corona.
PRCLO Commander Sunil
Kumar said that the manage-
ment has decided to start a
new session from August 24.
All other courses including
third, fifth and seventh semes-
ter of  B.Tech will be studied
online.

Rahat Indoris residence sanitised
STAFF REPORTER

Indore
After the death of  Rahat In-
dori, the district administra-
tion got his house sanitised
on Wednesday. At the same
time, samples of  20 people
living around his house
were also taken. As a pre-
caution, everyone has also
been asked to stay at home.
Indori died on Tuesday
evening. The last journey
was done at around 10:30
pm. In the morning there

was spraying on his house
as well as the surrounding
houses.

The sero survey started
from Tuesday to find the im-
munity to corona. 85 teams
were sent in 85 wards. How-
ever, on the very first day,
the team had to struggle
hard to find the addresses of
the people. In many houses,
the house number was not
written. People did not even
agree to tell.

Survey materials were

distributed to the survey
teams at Ravindra Natya
Griha in Wednesday morn-
ing as per the instructions
of  Commissioner Dr. Pawan
Kumar Sharma and Collec-
tor Manish Singh. 170 em-
ployees of  85 parties left
with material. These mainly
include nurses. Survey
teams will survey seven
thousand families in the dis-
trict for seven days and pre-
pare a report. The survey
will be paperless.

Poet Rahat Indori being paid last rites in indore on Wednesday.

Traffic warden Nirmala Pathak remembered
STAFF REPORTER

Indore
Nirmala Pathak, a name that can not
be forgotten, the only woman in the
city of  Indore to handle traffic, who
spent her whole life teaching people
the rules of  traffic. Remembering
Nirmala Pathak's birthday, tribute
was paid by Traffic Department.
Traffic CSP Ranjit Singh Devke said
that Nirmala Pathak was a person
who taught people her whole life to
live life by following traffic rules.
Tributes are paid to the great person-
ality and various events are organ-
ized every year by the traffic
department in her memory. 

A traffic garden will also be built
in the name of  Nirmala Pathak. On
this occasion, a large number of  offi-

cers and employees of  the traffic de-
partment and dignitaries from the

Nagar suraksha samity were also
present.

RTO verification to be done
through thumb impression

STAFF REPORTER

Indore
If  you have sold a vehicle
and want to transfer it by
RTO, then it will not take
much time, because the
verification will be done on
the basis of  your thumb
that the vehicle is yours
and can be sold.

Vehicle buyers will also
have to put their thumb im-

pression. To implement the
new system in the state
transport offices, a meeting
was held by the Transport
Commissioner, in which of-
ficers of  transport offices
were called and asked how
the applicants' work could
be simplified.

There was also a sugges-
tion about vehicle transfer.
Till now, vehicles were

transferred on the basis
of  matching signature in
the file, which also took
more time. Along with
this, suggestions have
also been made on the pri-
ority work of  women and
elderly applicants coming
to the office. RTO Jiten-
dra Singh Raghuvanshi
from Indore also attended
the meeting.

Jeetu Soni's 
judicial remand 
extended till 
Aug 26

STAFF REPORTER

Indore
The local court here on Wednes-
day extended judicial remand of
Jitu Soni, accused of  various
charges including human traf-
ficking, prostitution, illegal pos-
session, death threats till
August 26. Earlier, in view of  the
COVID-19 threat, Soni was pro-
duced in the court through
video conferencing from jail.

Soni had been arrested by the
city police from Rajkot, Gujarat
on June 28 this year. Several
cases are registered against him
in various police stations of  In-
dore. He was on remand of  sev-
eral police stations till July 31 to
inquire about these cases. Later,
the court sent him to judicial
custody till August 11.

Action against Jeetu Soni was
taken by Indore district admin-
istration on 30 November 2019
after the Honey Trap case was
published in his newspaper Lok-
swami. Later the city police and
the district administration in a
joint operation raided his hotel -
My Home Hotel Geeta Bhawan
and recovered 67 girls from
there.

After this, a case was regis-
tered him and others at Palasia
police station under the Human
Trafficking and Prevention of
Imperial Trafficking Act (Peeta).
Thereafter, the joint team of  In-
dore municipal corporation and
the district administration de-
molished his illegal hotels and
residential premises one after
another after he fled Indore to
avoid police action against him.
It was only after seven months
since cases were registered
against him that Jeetu Soni was
finally arrested from Rajakot in
Gujarat on June 28 this year.

Bhajan-sankirtana 
at Iskcon Temple

STAFF REPORTER

Indore
The ISKCON temple located in
Nipania was the color of  devo-
tional satsang from morning till
late night. Saints from India
and abroad gave musical per-
formances of  various pleasing
hymns including Hare Rama
Hare Krishna with their con-
gregation.

Swami Mahaman Das, presi-
dent of  ISCON Indore, told that
the birth anniversary started at
night. On this occasion, the tem-
ple of  Radha-Govind and the
temple of  Iskcon were decorated
with attractive flowers. Due to
the ban on the entry of  devotees
by the administration, it was de-
cided by the temple management
to broadcast all the festivals di-
rectly, resulting in thousands of
spectators sitting at home and
seeing the decorated makeup of
Radha-Govind to celebrate the
birth anniversary.
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A friend, brother, and poet 
t was in the early 70s, at a mushaira in
Mumbai that Urdu poet Munawwar
Rana first ran into Rahat Indori, both

young men, barely in their twenties at the
time. What followed was a friendship of  a
lifetime.

Together they ruled the world of  modern
Urdu poetry for several decades. They cre-
ated soulful verses, and went on to become
immensely popular in the Urdu literary
scene, so much so that mushairas were
named after them.

Having lasted nearly half  a century,
Rana and Indori's camaraderie came to
an end on Tuesday after the latter passed
away following a heart attack. He was 70.

"I have no words to describe my loss,”
Rana told PTI over phone from Lucknow.

Recalling their heydays, Rana said
there were nearly 40 mushairas where
only the two of  them performed.

These poetic symposiums would be
named, “Munawwar and Rahat” assuring
their admirers that they would not be
subjected to performances by any other
poet.

It was almost like a tradition, Rana re-
membered, for each of  them to introduce

the other.
“He loved me so much that during one

mushaira, while introducing me, he said,
‘there are only three big names in Urdu
poetry. First is Munawwar Rana, second
is Munawwar Rana and third is Mu-
nawwar Rana',” he said.

The Sahitya Akademi winner shared
another fond memory of  his friend.
“While coming back from one another
mushaira, I told him that he had become
a great poet. "He retorted 'I could have be-
come one, if  you hadn't come in the way',
to which I had teasingly apologised. That
was the kind of  relationship we had," the
68-year-old poet recalled.

While Rana was popular for his themes

of  family and mother, Indori won over the
audience with his powerful and lucid po-
etry. In fact, Rana admitted that he him-
self  was quite an admirer of  the recently
deceased poet. “I admired his style of  not
mincing words and the use of  conversa-
tional Urdu in his poems. He had com-
plete control over the crowd,” he said.

The two poets who were last seen to-
gether on the stage of  a literary festival in
December last year, have been there for
each other through thick and thin. "When
I went for a knee surgery some 10 years
ago in Indore, he would bring me food
every day," Rana said. They were in con-
stant touch over the phone also through-
out the lockdown. He added that even
their families were quite close to each
other.

“Rahat used to tell his kids to consult
me for taking decisions in their life. He
used to tell his son to ask me for a job. His
children still call me ‘chacha',” he said.
Senior poet Waseem Barelvi, who knew
Indori for 45 years, remembered him for
his humility and inimitable style of  recit-
ing ghazals. “When Rahat sahab started
out in the poetry scene in the 70s, it was

customary to recite ghazals in melodies.
"But he was the first poet who decided

to do away with melodies, and simply re-
cite his ghazals,” the 80-year-old poet
said. He added that Indori was blessed
with the ability to paint vivid imagery

with his words. Barelvi and Indori spent
a significant duration of  their friendship
travelling the world together, the former
said. "He always treated me like an older
brother — with a lot of  love and respect,”
Barelvi said. (PTI)

Sin of taking for granted
VARGHESE ALENGADEN

he sin which most people com-
mit and yet not aware of it is be-
cause of  their attitude of  taking
everyone and everything for

granted. This attitude is the root cause
of all unhappiness.

No one can count the blessings of
God each one receives every moment
and yet hardly any one takes note of
them. People are  preoccupied with
many unproductive routine chores  of
life.  Many have the habit of complain-
ing about what they don’t have without
paying attention to what they have.
They carry big baggage of  fear, guilt,
prejudice and numerous negative
thoughts and attitudes.As people get up
from bed in the morning they start their
negative thoughts instead of thanking
for the extension of  life they have re-
ceived. They don’t think of  thousands
who must have lost their lives in the
previous night in various  ways.

Many of us take our life and numer-
ous gifts for granted. The air  we
breathe the  good health we enjoy,  our

physical and mental faculties, the food
that we  eat, the water  we drink  and
many  other gifts are  taken for  granted
by us. We don’t think of  the misery of
people who are suffering from all kinds
of dreaded diseases because we take the
blessings of life   for granted.

We take the sunlight for granted. We
take various seasons, green trees, beau-
tiful flowers, birds and animals for
granted .We take the comfort of  our
house, loving family members for
granted. We take our neighbours and
co-workers for granted. We know that
in these days of  pandemic Covid 19
thousands of people all over the world
get infected and a large number of them
die daily. As on 23 rd August 1,49,71,036
persons  were infected all over the
world  and 6,18,017 lost their lives. We
take our life for granted and live as if we
don’t die. Have we ever thought of mak-
ing our lives more purposeful with an
attitude of gratitude?      

We take our education and employ-
ment for granted when there are mil-
lions who are deprived of education and
employment which make them struggle

for their livelihood?
Because we take our constitution

based on spirituality of  universal val-
ues of all religions for granted we don’t
value it. We take the teachings of saints
and sages for granted that we betray
them by selling our souls for acquiring
power and money.     

When we take our lives and all other
privileges for granted we fail to be sensi-
tive to those millions who suffer for var-
ious reasons. Instead of being grateful
for the abundant blessings many become
dissatisfied and complain about  what
they don’t have. Instead of making the
best use of the gifts of time, talent, en-
ergy and opportunity many go on pray-
ing to God for more favours. Some
become greedy that they are looking for
opportunities to snatch what others have.         

When people stop taking life and its
innumerable gifts for granted and value
them they will start expressing grati-
tude. They will explore the possibilities
of giving back their most and more for
the welfare of the society; They will do
their best and better. They will cele-
brate life every fraction of a second.

Parade of protection...
Kerala police personnel participating in a parade rehearsal in Kozhikode on Wednesday, adhering to

Covid19 protocols, ahead of  Independence Day celebrations.                                          - Vimith Shal
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ക ഥ

ജാ ബി അ മ്് ല ത്്് 
ക് മ്്ി ടി, ൊ ല ക്്ാ ട് 

ഈ  ക ഥ വ ർ്്ഷ ങ്് ൾ്്ക്്് മ ്മ്്ാ ണ.് വാ ട്്്സ പ്്്ം, ഫഫ സബ് ്ക്്്ം
ടൊ ബബ ൽ്് ഫോ ണ ്മി ല്്ാ തി ര ്ന്് കാ ലം.
ആ  കാ ല ത്്ാ ണ ്ക ്റ ട്്ം ശര്ാ മ ത്്ി ടല ഫോ സ്്്്് മാ നാ യി ര ്ന്്

ര ങ്്് ഫവ ട്് ൻ ഒ ര ്േ ണി േ റ്്ി ച്് ത.് അ ക്്ാ ല ത്്് ര ങ്്് ഫവ ട്് ൻ ത ടന് ്യാ ണ ്ക 
ത്്് ക ൾ ഓ ഫോ വീ ട്്ി ലം് ശേ്ാ യ മാ യ വ ർ ക്്് വാ യി ച്്് ടൊ ട ്ക്്് ന്് ത.് 

ഒ ര ്ന ല്് വാ യ ന ക്്ാ ര ൻ്് ക ്െി യാ ടണ ന്്് ആ  നാ ട്്് കാ ര റി ഞ്് ത ്േി ന്്ീ ൊ 
യി ര ്ന്്്.
ടത ഫക് ്ടല റ സി യാ യക്്്് ടക ട്്ി ഫോ ൻ ഹ ്ബസ ൻ ര ൾ ഫി ൽ നി ന്്് അ യ 
യക്്്് ന്് ക ത്്് മാ ശത്ം വാ യി ക്് ണ്്. കാ ര ണം റ സി യ യക്്്് എ ഴ ്ത്്്ം വാ യ 
ന യം് അ റി യാം.

ഇ ൻ്്ല ്്്ി ഫല യം്, ക വ റി ടല യം് ഉ ള്് െ ക്്ം േ ര യ റി യാ ടത വാ യി ക്്ാ ൻ്് വി 
ദ ഗദ്്് നാ യി ര ്ന്്് ര ങ്്് ഫവ ട്് ൻ.

ഇ ങ്് ടന ടോ ടക്്
ഫോ സ്്്്് മാ ൻ ര ങ്്് ഫവ 
ട്് ൻ വി ല സി നി ൽ്്ക്്് 
ന്് സ മ യ ത്്ാ ണ ് ദ ്
ബാ യി ല ്ള്് ത ട്്് പ ്
തി യാ പ്്്ള മ മ്് ദി ന ്താ 
ഹി റ ഒ ര ്ക ടത് ്ഴ ്ത ്
ന്് ത.്
നി ക്്ാ ഹ ്ക ഴി ഞ്്് പ ്
ത ്ഫൊ െി മാ റ ്ന്് തി ന്
മ ്ടമ് ് അ ക്് ടര ക െ 
ന്് മാ ര ഫൊ ട ്ള്് േ രി 
ഭ വ വം്, സഫ്ന ഹ സ 
മ്്് ഷ്് വ ്മാ യ വ രി ക ൾ്്
ടൊ ണ്്് നി റ ഞ്് ഒ 
ടോ ന്്ാ ന്് രം ക ത്്്.
ക ത്്ി ട്്് അ വ സാ 
നം താ ഹി റ ഇ ങ്് ടന 
ടയ ഴ ്തി.
"" ന മ്്് ടെ ഫോ സ്്്്് മാ 
ടന ക ്റി ച്് റി യാ ഫൊ?
ആ  മ ്പ്് ര ്ടച ല ഫപ് ്ൾ്്
ഇ ത ് ടോ ട്്ി ച്്് വാ യി 
ക്്്ം. അ ത ്കാ ര ണം
ക ്ട ്ത ൽ്് എ ഴ ്ത ്ന്്ി 
ല്്. മ റ്്് വി ഫര ഷ ങ്് ൾ്് ഫോ ണ്് വി ളി ക്്് ഫപ് ്ൾ്് േ റ യാം.''
ആ  ക ത്്് ദി വ സ ങ്് ൾ്്ക്്് ഫര ഷം ദ ്ബാ യി ടല മ മ്് ദി ന ്കി ട്്ി. ക ്ടെ ഒ ര ്ക ്

റി പ്്്ം. ക ്റി പ്്ി ട്്് ഉ ള്് െ ക്്ം ഇ ശേ് കാ ര മാ യി ര ്ന്്്.
""ഞാ ൻ്് ക ത്്് ക ൾ്് ടോ ട്്ി ച്്് വാ യി ക്്് ന്്് എ ന്്് േ റ യ ്ന്് ത ്ശ ്ദ്് ന ്ണ 
യാ ണ.് ഞാ ന ങ്് ടന ടച യ്്ാ റി ല്്. ചി ല ടര ക ടത് ്ഴ ്താ നം് മ റ്്്ം ഞാ ൻ്് സ ഹാ 
യി ക്്് ന്്് എ ന്്് ള്് ത ്ഫന രാ ണ.് േ ല രം് േ ല തം് േ റ യ ്ന്് ത ്എ ഫന് ്ട ്ള്്
അ സ ്യ മ ്ല മാ ണ.് േി ടന് ്മ മ്് ഫദ... താ ഹി റാ ട്്് ക ത്്ി ൽ്് ചി ല അ ക്് ര ടത 
റ്്് ക ൾ്് ഉ ണ്്ാ യി ര ്ന്് ത ്ഞാ ൻ്് തി ര ്ത്്ി യി ട്്് ണ്്് ഫക ടട്?് നി ട്്് സ ്ര മ മാ യ
വാ യ ന ക്്് ഫവ ണ്്ി യാ ണ ത.്
ഒ ര ്കാ രയ്ം ക ്െി ശര് ദ്് യി ൽ്് ടേ ട ്ത്്് ന്്്. ഫോ ണി ഫന ക്് ൾ്് എ ന്്് ടൊ ണ്്്ം
ന ല്് ത ്ക ടത് ്ഴ ്ത്്ാ ണ.് വ ള ടര ത ്ച്് മാ യ ടച ല വി ൽ്് എ ഴ ്താ നം് വാ യി ച്് റി 
യ ്വാ നം് സാ ധി ക്്്ം. അ തി ട്്് സ ്ഖം ണ്് ടല്.്..! അ ടൊ ന്്് ഫവ ടറ ത ടന് ്
യാ ണ.്
അ ത ്ടൊ ണ്്് എ ശത് യം് ടേ ടട് ്ന്്് വി ര ദ മാ യ മ റ ്േ െി താ ഹി റാ ക്്് അ യ 
ക്്്ം എ ന്് ശേ് തീ ക്് ഫോ ടെ നി ങ്് ള ്ടെ സവ് ന്്ം.        

ഫോ സ് റ്്് മാ ൻ
ര ങ്്് ഫവ ട്് ൻ്്,
ഒ പ്്്.

Nashira. T
GTTI (Men) Kannur

സവ്ന്്ംശങ്്്വേട്്ൻ

Azaan Faris P.T
4th STD, Kendriya vidyalaya 
No.ll Katari Bagh Naval Base

ഒ ര ്മ കല ഷയ് ൻ ഓ ർ മ്.്.. ആ ല ്വ യ ്സി ഫൊ ള ജ ്എം ബി എ 
ഡ യ റ കറ്്് ർ ഫോ.  േ ത്് ജ യം് വി ദയ്ാ ർ ഥി ക ളം്. 

ഉ ള്്ി ൽ കൗ ത ്ക ഫമ ടറ നി റ ക്്്ം
വ ർ ണ്് ക്്് െ നീ  ആ കാ രം
ക ്ങ്്് മ ശേ് ഭ ഫയ റ ്മ ്ട ്പ്്് മാ യി
പ ്ല രി ടപ് ്ണ്്ി ടന വ ര ഫവ ലക്്്്ം
നീ ല യം് ടവ ള്് യം് പ ്ള്്ി യ ്മാ യി
േ ക ടൊ ര ്ദ ്രയ് വി ര ്ന്് ഫല്്
ഏ ഴ ഴ ക ്ടള് ്ര ്മ ഴ വി ൽ ച ന്്ം
ഏ ടറ ടക് ്തി ക്്്ം നി ന്് ഴ ക്
രാ ശത്ി യി ല ണി യം് മി ന്്് മ ്ട ്പ്്ി ൽ
താ ര ക ൾ ത ്ന്്ി യ താ രാ ണ?്

ആ രി ഫ സമ ഹ്ഫി ൽ
സൊ ൻ മ് ണ്്ം
മ ല പ്്് റം

ആകാശം

ക വി ത

വ ര വാ യി മാ കവ ലി

ക് ട്്ി വ ര 

ഇ ന്്് രാ ശത്ി
മാ ന ത്്്
അ മ്്ി ളി മാ മ ന ്ണ്്ാ വി ല്്.
വാ രി േി െി ച്്് ക ര യ ്ന്്
എ ട്്് മ ക ൾ ക്്്
ഞാ ന ത ്േി െി ച്്് 
ടൊ ട ്ക്്ാ ടമ ഫന് ്റ്് താ ണ.്
നി ങ്് ൾ എ ല്്ാ രാ ശത്ി ക ളി ലം്
ആ കാ ര ഫത് ്ക്്് ഫൊ ക്്ി യി ട്്് ഫട്?്
ചി ല രാ ശത്ി ക ളി ൽ
രാ ഠയ്ം േി െി ച്്് ക ര യ ്ന്്
ക ്ട്്ി ക ള ്ടെ വീ ട്്ി ൽ
അ വ ഫോ ടൊ പ്്ം
ക ളി ക്്് ക യാ വം് അ മ്്ി ളി മാ മ ൻ

വി. എം. അ ര വി ന്്ാ ക്് ൻ
സെ ര് മ ണ്്, കോ ഴി ക്ക് ട്

കളി

ക വി ത

ഹാപ്്ി സെൽഫി

േ ഴ യ ക ്ട്്ാ യമ് ക ള ്ടെ ഓ ർ മ്് ക ൾ േ ങ്്് വ യക്്്ാം. ക ്ട്്് 
കാ ഫോ ടൊ പ്്ം ക ്ടം് ബ ഫത് ്ടൊ പ്്ം മ ്ൻ പ ്എ ട ്ത്്ി ട്്് 
ള്് ടസ ൽ ഫി ക ൾ അ യ ച്്് ത ര.് ച ്വ ടെ ടൊ ട ്ത്്ി രി 
ക്്് ന്് രീ തി യി ൽ അ െി ക്്് റി പ്്്ം.  

My family page-ൽ  ഫോ ഫട് ്ക ൾ അ യ 
യക്്്് ന്് തി നം്, ക ഥ, ക വി ത എ ന്്ി വ
അ യ യക്്്് ന്് തി ന ്മ ്ള്് വാ ട്്്സആ് പ്
ന മ്്ർ 7034041234. 
അ യ യക്്്് ന്് വ ർ പ ്ർ ണ വി ലാ സ വം്
ഫോ ഫട് ്യം് അ യ യക്്്ാ ൻ മ റ ക്് ര ്ത.്
നി ങ്് ള ്ടെ  വാ ട്്്സആ് പ്ന മ്് ർ ക ്െി
ഫേ രി ടൊ പ്്ം വ യക്്്് ക. ക ്ട്്ി വ ര അ 
യ യ ്ക്്് ഫപ് ്ൾ ശര് ദ്്ി ക്്് ക - ഇ വി ടെ
ടൊ ട ്ത്്ി രി ക്്് ന്് ഫോ ടല ഫോ ഫട്്
അ യ യക്്് ണം.  

Having lasted nearly half 
a century, Rana and Indori's 

camaraderie came to 
an end on Tuesday after 
the latter passed away 
following a heart attack
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ഹിനുുു രിനുുുെർചുുാവകാേ നിയമതുുിൽ വയുകുുതവരുതിടുകുണുുുളുുസുനരുീംവൊെതി
വിധികുടംുബസവുതുുിൽമകവോടോപുുംതടനുുമക
ൾകുുും തുലയുാവകാേമുടടുുനുു് സുുാരികുുുനുുതാ
ണ.ുവീെിടനുുുഅകതുുളങുുളിടൊതുങുുുനുുകണുുീർ
ചുുാലുകൾകണുുുടൊണുുുളുുമുനുുംരടബഞുുിടനുുുതീ
ർപുു്ആേവുാസതുുിടനുുുടനടുവീർപുുുകൾരലജീവിത
ങുുൾകുുുംസമുുാനികുുുനുുു.രാജയുടുതുവിവിധവൊ
െതികളിലുളുുഅവനകായിരംവകസുകളിൽസന്തുീക
ളുടെഅവകാേങുുൾസുുാരിചുുുനൽകാനഈവി
ധിസഹായികുുും.നിയമതുുിനുമുനകാലനരുാബലയും
നൽകിയവകാെതിവിൽരനതുംകുൊടതവാകുുാലുളുു
സവുതുു്ഭാരംവയകുുുലിനുസാധുതയുടുുാകിടലുുനുുും
വയുകുുമാകുുുനുുു.
ഇനുുുയയിടലവയുതയുസത്മതവിഭാരങുുൾവിഭിനുു
ങുുളായനിയമങുുളാണുസവുതുുവകാേംസംബനുുി
ചുു്പുലർതുുിവപുുരുനുുത.ു മരുമകുുതുുായം നിലനി
നുുിരുനുു സമുഹങുുളിൽ സന്തുീകൾകുു് കാരയുമായ
അവരണനഇകുുാരയുതുുിൽവനരിവെടുുിവനുുിടുുിടലുു
നുുതിനുഉോഹരണംവകരളംതടനു.ുഎനുുാൽമകുു
തുുായസനമുുുോയംരിനുുുെരുനുുവിഭാരങുുൾകുു്സവു
തുുവകാേംസംബനുുിചുു്തീർതുുുംവയുതയുസത്മായ
കാഴെുപുുാടുകളാണുളുുത.ു ഹിനുുു സമുോയതുുിടല
കുടുുുകുടംുബസനമുുുോയവയുവസുു1976ടലനിയമം
വഴിഎടുതുുുകളഞുുസംസുുാനമാണുവകരളം.അ
ടതതുുുെർനുു്ജനുുംടൊണുുുലഭിചുുിരുനുുസവുതുുവ
കാേം1956ടലഹിനുുുരിനുുുെർചുുാവകാേനിയമനരു
കാരമായി.ഒസയുതുു്എഴുതാടതരിതാവുമരിചുുാൽത
ടനുുയംുഓഹരിയിൽആൺമകുുൾകുുുംടരൺമകുു
ൾകുുും തുലയുാവകാേമുടടുുനുുും ഹിനുുു സന്തുീകുു്
സവുതുുിൽപുർണാവകാേമുടടുുനുുുംനിയമതുുിൽ
വയുകുുമാകുുിയിരുനുുു.എനുുാൽമറുുുരലസംസുുാന
ങുുളിലംുഹിനുുുകുടുുുകുടംുബങുുൾനിലനിൽകുുുനുുു
ടുു്.
വകരളടുതുരിനുുുെർനുു്മറുു്േകുുിവണനുുുയനസം
സുുാനങുുളംുസമാനമായനിയമങുുൾകുു്രുരംനൽ
കി.തുെർനുു്വേേീയാെിസുുാനതുുിൽഇവയകുുു്ഏക
രുരംനൽകുനുുതിനായാണു1956ടലഹിനുുുരിനുുുെ
ർചുുാവകാേനിയമം2005ൽയുരിഎസർകുുാരിടനുുു
കാലതുു്രാർലടമനുു്ുവഭേരതിടെയതുത.ുആവഭേര
തികൾകുു്മുനകാലനരുാബലയുവംുവയുകുുതയംുനൽ
കിയാണുജസുുുുിസ്അരുൺമിനേുഅധയുകുുനായടബ
ഞുു്സുനരുധാനവിധി നരുസത്ാവംനെതുുിയിരികുുു
നുുത.ു2005ടസപറുുുംബറിനുമുനപുജനിചുുടരൺമ
കുുൾകുുുംസവുതുുിൽതുലയുാവകാേംലഭികുുും.സവു
തുുിൽഅവകാേമുടുുായിരുനുുരിതാവുവഭേരതികുു്
മുനപുമരിചുുാലംുമകൾകുു്അവകാേമുടടുുനുു്വൊ
െതിവയുകുുമാകുുിയിടുുുടുു്.അവകാേംജനുുസിദുുമാ
യിരിടകുുരിതാവുജീവിചുുിരിപുുുവുട,ുമരിവചുുഎനുു
തിനു നരുസകുുിയിടലുുനുുതാണുവൊെതിയുടെനിരീ
കുുണം.
തുലയുനീതിഉറപുുാകുുുനുുതായിരുനുുു2005ടലഹി
നുുുരിനുുുെർചുുവകാേനിയമവഭേരതി.സുനരുീംവകാ
െതിതടനുുെിലവിധികളിൽഅതുഎടുതുുുകാണി
കുുുകയംുടെയതുിടുുുടുു്.എങുുിലംുആവഭേരതിസി
വിൽ വയുവഹാരങുുളിലുടുുാകുുിയആേയകുുുഴപുും
ടെറുതായിരുനുുിലുു.ഇതുസംബനുുിചുു്വൊെതികളി
ൽനിനുു്വയുതയുസത്വിധികളുടുുായതുകാരയുങുുൾ
കുടുതൽസങുുീർണമാകുുി.എനുുാൽപുർവികസവു
തുു്നീതിപുർവകമായിവിതരണംടെയുുാന ലിംരവഭ
േംതെസമാവകടുുതിടലുുനുു്അർഥേങുുയകുുു്ഇെയി
ലുുാതുു വിധം വൊെതി വയുകുുമാകുുിയിരികുുുകയാ
ണ.ുഈവിധിസമുഹതുുിടനുുുനീതിവോധതുുിടല
നിർണായകനാഴികകുുലുുാടണനുുതിൽസംേയമിലുു.
സന്തുീകൾകുു്തുലയുനീതിടയനുുതുരരിഷക്ുതസ
മുഹതുുിടനുുു ലകുുണമാടണങുുിലംു വൊകതുുിടനുുു
രലഭാരങുുളിലംുഅതുഇനുുുംനരുവഹളികയാണ.ുവി
േയുാഭയുാസം,ടോഴിലവസരംതുെങുുിയവയിൽസന്തുീ
കുു്തുലയുതനൽകുനുുവരംുസവുതുുിടനുുുയംുസമുു
തുുിടനുുുയംുകാരയുംവരുവുപുൾഅതുഅവകാേമാ
യിടുുിലുു,ഔോരയുംവോടലയാണുകാണുനുുത.ുസന്തുീ
ോകുുീകരണതുുിനുസഹായികുുുനുുതാണുസവുതുുി
വനുുലുളുുഅവകാേം.അതിനു നിയമരരമായിതുു
ടനുുസാധുതലഭികുുുവുപുൾഎനതുവോകുടംുബങുു
ളിലാണുആേവുാസകിരണങുുൾടവളിചുുംരകരുനുു
ത.ുഓവോസമുഹതുുിലംുതുലയുനീതിയുടെനരുകാേം
കെനുു്ടെവലുുടുുതുടുു്.നകുിസത്യുനരിനുുുെർചുുാവകാ
േതുുിനുവവടുുിടോരുതിയവമരിവോയികുു്വലിയ
എതിർപുുുകൾതടനുു വനരിവെടുുിവനുുു.എനുുാൽ
ആസഹനതുുിലുടെവലിടോരുവിഭാരതുുിനാണു
നീതിലഭിചുുത.ുഈവിധിയംുആഅർഥതുുിൽതുലയു
നീതികുു്അെിവരയിടുനുുതാണ.ു

മകൾക്്്ത്ലയ്ാവകാശം
എന്്നീതിബോധം

വെബിനാറുകൾസംഘടിപുുികുുുമപുുൾ
കുറചുുുകാരയുങുുൾ
മ്രളിത്മ്്ാര്ക്ടി,നീരജജാനെി

ടകാവിഡുകാലംടവബിനാറുകളുടെകാലംകുെിയാണ.ുരടടുു
ടകുുഒരുടസമിനാർസംഘെിപുുികുുണടമങുുി
ൽഎടനുുലുുാംകെമുുകളായിരുനുുു?ഹാൾ
ബുകു്ുടെയുുണം,സംസാരികുുാനവരുനുുവ
രുടെയാനതു(െിലവപുുൾതാമസവംു)അവറ
ഞു്ുടെയുുണം,വകൾകുുാനവരുനുുവർകു്ു
ൊയവോ,കാപുുിവോടൊടുകുുാനുളുുസം
വിധാനമുടുുാകുുണം.ഇതിടനലുുാംപുറടമ
ഹാളിൽമിനിമംആളുകൾഇടലുുങുുിലംുനരു
തീകുുിചുുതിൽകുടുതൽആളുകൾവനുുാലംു
വിഷമമാണ.ു
എനുുാൽടവബിനാറിനുഇതുുരംനരുശനു
ങുുടൊനുുുമിലുു.zoom/googleമീറു്ുഅകുുൗടു്ു
ഉടടുുങുുിൽഎളുപുുതുുിൽടവബിനാർസം
ഘെിപുുികുുാം.അതുടൊണുുുതടനുുഇവപുുൾ
നമുകുുുചുറുുുംടവബിനാറുകളുടെനരുളയമാ
ണ.ുഎനികു്ുേിവവസനഒനുുിൽകുടുതൽ
ടവബിനാറുകളിവലകു്ുകുുണംവരുനുുുടു്ു.
ടരരുമുുാവുരിൽനിനുുുംബംരളുരുവിൽനി
നുുുംബാവകുുകുുിൽനിനുുുംഅടമരികുുയിൽ
നിനുുുംയുവോപുുിൽനിനുുുംകുുണങുുളുടു്ു.
സാധികുുുവപുുടളലുുാംസവുീകരികുുുനുുുമുടു്ു.
ടവബിനാർസംഘെിപുുിചു്ുആളുകൾകുുുര
രിെയമാവുനുുവതയുളുുു.പുതിയസംവിധാ
നതുുിടനുുുഅവസരങുുളംുരരിമിതികളംു
അറിയാടതരടു്ുടസമിനാർസംഘെിപുുിചുു
രരിെയവതുുടെയംുെിനുുാരതിവോടെയു
മാണുആളുകൾഇവപുുഴംുടവബിനാറുകൾ
സംഘെിപുുികുുുനുുത.ുവകരളതുുിൽഅനവധി
ടവബിനാറുകളിൽരടങുുടുതുുഅനുഭവ
തുുിടനുുുടവളിചുുതുുിൽഎങുുടനയാണുഒരു
നലുുടവബിനാർസംഘെിപുുിവകുുടുുതുഎനുു
തിൽകുറചുുുകാരയുങുുൾരറയാം.
1.െർചുുടെയുുാനുവദുുേികുുുനുുനരുസകുുമാ
യവിഷയങുുൾഅവതരിപുുികുുുനുുതിടോ
പുും,തലടകുുടു്ുആകർഷണീയവംുപുതുമയു
ളുുതുമായിരികുുണം.നാടുുിലിവപുുൾവളടര
യധികംടവബിനാറുകൾസംഘെിപുുികുുുനുു
തിനാൽനിങുുളുവദുുേികുുുനുുരീതിയിലുളുു,
അനുവോജയുരായവനുോതാകുുളിവലകു്ുഎ
തുുിവചുുരണടമങുുിൽഇകുുാരയുംതീർചുുയായംു
നേുദുുികുുണം.
2.സമയവേർഘയും90മിനിറുുിൽകുൊടത
നേുദുുികുുണടമനു്ുമാനതുമലുു,മുനുുിടൊനുുു
സമയംവൊവേുോതുുരങുുൾകുുായിനീകുുിവ
യുകുുുകയംുവവണം.
3.ഒനുുരമണികുുുർെർചുുയിൽവോഡവററുു
ടറകുൊടതനാലിലധികംനരുസംരകർഉ
ടുുായാൽആർകുുുംവവടുുനതുസമയംലഭി
കുുാടതെർചുുഉരരിപുുവമായിവപുുകംു.

4. ടവബിനാറുകൾകുുായിസംുഅടലുുങുുി
ൽഗുരിൾമീറു്ുവോടലഏടതങുുിലംുവോപുുു
ലറായമാധയുമംടതരടഞുുടുകുുുനുുതാവംു
നലുുത.ുകാരണംനരുഭാഷകർകുുുംവിഷയതുുി
ടലവിേഗധുർകുുുംസാവങുുതികവവേഗധുയു
മുടുുായിടകുുളുുണടമനുുിലുു.അതുടൊടു്ു
രരിെിതമലുുാതുുപുതിയപുുാറുുുവോമുകൾ
സാവങുുതികനരുശനുങുുളുടുുാകുുിവയകുുാം.
5.ടവബിനറിവലകു്ുവോഡവററുുടറടതര
ടഞുുടുകുുുവപുുഴംുനേുദുുികുുണം.കാരയുങുു
ൾവളടരടനുോഫഷണലായിനെവതുുടുുതി
നാൽസമയബനുുിതമായിഓവോടസഷ
നംുഅവസാനിപുുികുുാനംുസമർഥമായിനി
യനനുുുിചുുുടൊണുുുവോകാനംു കഴിയുനുുആ
ളായിരികുുണംവോഡവററുുർ.
6.കുറഞുുതുഒരാഴെുമുനടരങുുിലംുനെ
തുുാനുവദുുേികുുുനുുടവബിനറിടനകുുുറിചുുു
രരസയുടപുുടുതുുുകയംുരജിസവ്നുെഷനആരം
ഭികുുുകയംുടെയുുാം.സാധയുടമങുുിൽഈടവ
ബിനാർആർകുുുവവടുുിയുളുുതാടണനുുും
സുെിപുുികുുാം(അധയുാരകർ,ടനുോടഫഷണ
ലുകൾ,വിേയുാർഥികൾഎനുുിങുുടന).ടവബി
നാർആരംഭികുുുനുുതിനു24മണികുുുർമുന
രായിതുുടനുുഅതുഅറുുനഡുടെവയുുടുുലി
ങു്ുഅയചുുുടൊടുകുുണം.ഒരുമണികുുുർമു
നരായിറിവമനഡറംുഅയയുകുുാം.
7.വിർെവുൽആയതിനാൽവൊകടതുുവി
ടെനിനുുുമുളുുആളുകൾരടങുുടുവതുുകുുാ
ടമനുുതിനാൽനരുീനിചു്ുസമയംകുെിവരഖടപുു
ടുതുുണം.
8. ടവബിനാർസംഘെിപുുികുുുനുുവരുടെ
കുടുുതുുിൽവിഷയതുുിൽഅറിവുളുുവടര
കുൊടതസാവങുുതിക-ഓൺവലനസാവങുു
തികവിേയുകളിൽഅറിവുളുുഒരാൾകുെിതീ
ർചുുയായംുവവണം.സാവങുുതികകാരയുങുുൾ
അവർകു്ുവിടുുുടൊടുകുുുകയംുവവണം.
9.ടവബിനാറിനുമുനപുനരുഭാഷകരംുവോ
ഡവററുുറംുസാവങുുതികവിഭാരവുമുൾടപുുടു
നുുവാടസുആ്പു്ുനഗുുപു്ുരുരീകരികുുുനുുതുന
നുുായിരികുുും.അതുവഴിഅപുവഡറുുുകളംു
അവസാനനിമിഷതുുിലുടുുാകാവുനുുസാ
വങുുതികനരുശനുങുുളംുനരുഭാഷകടരതതുുമ
യംഅറിയികുുാനസാധികുുും.
10. വോഡവററുുടറയംുനരുസംരകവരയംുഉ
ൾടപുുടുതുുി,ഒരുേിവസംമുനടരങുുിലംുഅ
ഞുുുമിനിറു്ുസമയംഒരുടെസു്ുുുറൺനെതുുി
വോകുുണം.രടങുുടുകുുുനുുവർകു്ുസാവങുുതി
കവിേയുരരിെിതമാകാനഅതുസഹായകര
മാവംു.നരുസവനുുുഷനുകളുടടുുങുുിൽ24മണി
കുുുർമുനപുതയാറാകുുിനൽകാനനരുഭാഷ
കവോടുആവേയുടപുുൊം.നെുയൽസമയതു്ുഇ
തുഉരവോരികുുുനുുവിധംമനസിലാകുുുക
യംുടെയുുാം.

11.ടവബിനാർതുെങുുുനുുതിനുഅരമണി
കുുുർമുനടരങുുിലംുടെകനുികുുൽെീംതയാ
റായിഓൺവലനമീറുുിങുതുെങുുണം.ര
തുുുമിനിറു്ുമുനവരനരുഭാഷകരംുതയാറായി
എതുുണം.എങുുിവലരിഴവുകടളടനുുങുുിലു
മുവടുുഎനു്ുരരിവോധിചു്ുമറുുുമാർരങുുൾ
അവലംബികുുാനസാധികുുു.
12.നിശുുയിചുുസമയതുുുതടനുുടവബി
നാർതുെവങുുടുുതാണ.ുസാവങുുതികമായി
താമസമുടടുുങുുിൽരടങുുടുകുുുനുുവടരഅ
റിയികുുാനുളുുസംവിധാനമുടുുായിരികുു
ണം.
13.െിലനരുഭാഷകർഅനുവേിചുുിടുുുളുുതി
വനകുുാൾകുടുതൽസമയംസംസാരികുുു
വപുുൾമറുുുനരുഭാഷകർഇെടരൊതിരികുുുടമ
ങുുിലംുഇതുുരംഅവസരങുുളിൽവോഡവററുു
ർകുതയുമായിഇെടരവെടുുതാണ.ു
14.നരുഭാഷകർസംസാരികുുുവപുുൾൊറു്ു
വോകസുിൽവരുനുുവൊേയുങുുൾവേഖരിചു്ു
അതാതുനരുഭാഷകർകു്ുനൽവകടുുതുടു്ു.
ടസഷനുകൾഅവസാനികുുുവപുുവഴകുുും
വൊേയുങുുൾകുുുളുുഉതുുരങുുൾനകുമീകരി
കുുാനഇതുസഹായികുുും.
15. ടെറിയനഗുുപു്ുആടണങുുിൽ(50വരരി
ൽതാടഴ)വൊേയുങുുൾവനരിടു്ുവൊേികുുാനു
ളുുഅവസരംവനുോതാകുുൾകു്ുനൽകാവു
നുുതാണ.ുകുടുതൽആളുകളുളുുടവബിനാ
റിൽഅതുനരുശനുങുുളുടുുാകുുുടമനുുതിനാ
ൽവോഡവററുുർടതരടഞുുടുതുുവൊേയുങുുൾ
വൊേികുുുക.വൊേയുങുുൾവായികുുുവപുുൾ
വൊേയുമുനുുയിചുുവയുകുുിയുടെവരരുകുെിവാ
യിചുുാൽനനുുായിരികുുും.
16. ടവബിനാറിനുവേഷംസമയബനുുിത

മായിതുുടനുുരടങുുടുതുുവർകുുുളുുസർടുുി
ഫികുുറുുുകൾവിതരണംടെയുുണം.അവസാ
നിചുുടസഷനുകടളകുുുറിചു്ുവനുോതാകുുളുടെ
നരുതികരണംആരായുകയംുവവണം.
17.ടവബിനാറിൽആളുകൾസൗജനയുമാ
യിസംസാരികുുണടമനുുഒരുെിനുുവളർനുുു
വരുനുുുടു്ു.അതുേരിയലുു.നരുഭാഷകരുടെ
യംുവോഡവററുുറുടെയംുസമയതുുിനുവില
യുടു്ുഎനുുതിനാൽനരുതിഫലംനൽകുനുു
താണുേരി.
18.സവുാരതനരുസംരവംുനരുഭാഷകടരവി
േേമായിരരിെയടപുുടുതുുുനുുതംുഒഴിവാകുു
ണം.സംസാരികുുുനുുവരുടെടനുോവഫലുക
ൾഎലുുാവർകുുുംവനരടതുുഅയചുുുടൊടു
തു്ുരരമാവധിസമയംനരുഭാഷകർകുുുംനരു
ഭാഷണംവകൾകുുാനവനുുിരികുുുനുുവർകുുു
മായിവിനിവോരികുുണം.
19.സാവങുുതികമായിരതുുുവരവോടുസം
സാരികുുുനുുതംുആയിരംവരവോടുസംസാ
രികുുുനുുതംുനരുഭാഷകനുഒരുവോടലയാണ.ു
ഓൺവലനപുുാറു്ുവോമുകളിൽആയിരംമു
തൽഅയുുായിരംവടരആളുകൾകു്ുവനരിടു്ു
രടങുുടുകുുാനംുയുെയുുബുവഴിഎനതുആളുക
ൾകു്ുവവണടമങുുിലംുടവബിനാർകാണാ
നംുഇവപുുൾഅവസരമുടു്ു.
20.ഓവോവൊടളജംുവലനബുറിയംുസവു
നുുമായിനാലരുവോഅമുുവോവരർകുുായി
ടവബിനാർനെതുുുനുുതിവനകുുാൾരലരംു
ഒരുമിചു്ുകുെിരരമാവധിആളുകടളരടങുുടു
പുുികുുുനുുരീതിയിൽടവബിനാർനെതുുുനുു
താണുേരി.

എലിപ്്നിയ്കക്്തിരേജാഗര്തരേണം
കെ.കെ.ശൈലജ
ആരോഗയ്മനത്്്ിഎലിപുുനിയുടകുുതിടരഎലുുാവരംുജാനരുതരാലികുുണം.

ടോതുജനങുുളംുരകുുാനരുവർുുതുുനതുുിനിറങുുുനുു
വരംുഒരുവോടലനേുദുുികുുണം.നരുളയടതുുതുെർുുനുുുടുുാകു
നുുരകർുുചുുവയുാധികളിൽുുഏറുുവംുനരുധാനമാണുഎലിപുുനി.ഏ
തുരനിയംുഎലിപുുനിആകാടമനുുതിനാൽുുരനിവനുുാൽുു
സവുയംെികിതുുരാെിലുു.ആരംഭതുുിൽുുതടനുുഎലിപുുനിയാ
ടണനു്ുകടടുുതുുിെികിതുുലഭയുമാകുുിയിടലുുങുുിൽുുമരണംവ
ടരസംഭവികുുാനുുസാധയുതയുടു്ു.
കഴിഞുുനരുളയതുുിലംുനിരവധിവരർുുകുുാണുഎലിപുുനി
ബാധിചുുത.ുഎനുുാൽുുആവോരയുവകുപുുിടനുുുേകുുമായവോ
കുസിവസകുുിനുു കയുാമുുയിനിലുടെ വോരനിയനനുുുണതുുിനു
സാധിചുുു.ഇതുുവണയംുഎലിപുുനിഭീഷണിയാകാനുസാധയു
തയുടുു്. ഇതു മുനുുിൽകുുടുു്ആവോരയു വകുപുു് വോകുസി
കയുാംടരയനുുകൾുുസംഘെിപുുിചുുുവരുനുുു.മലിനജലതുുിലിറ
ങുുുനുുഎലുുാവരംു വവടുുനതുമുനുുകരുതലുകൾുുസവുീകരികുു
ണം.രകുുാനരുവർുുതുുനതുുിനുഇറങുുുനുുവർുുആവോരയുവകു
പുുിടനുുുനിർുുവേേമനുസരിചു്ുഎലിപുുനിനരുതിവോധമരുനുുായ
വോകുസിവസകുുിനുുകഴികുുുക.എലുുാസർുുകുുാർുുആശുരനതുി
കളിലംുഎലിപുുനിടകുുതിരായസൗജനയുെികിതുുലഭയുമാണ.ു

എനുുാണുഎലിപുുനി?
ടലപുവോസ്വരറജനുസിൽുുടപുുടുുഒരിനംസ്വരവോകീറുു
മനുഷയുരിൽുുഉടുുാകുുുനുുഒരുജനുുുജനയുവോരമാണുഎലിപുു
നി.ജീവികളുടെമലമുനതുവിസർുുജയുംജലതുുിൽുുകലർുുനുുാണു
എലിപുുനിരെരുനുുത.ു

ദോഗവയുാേനം
ടകടുുിനിൽുുകുുുനുുമഴടവളുുതുുിൽുുഇറങുുുനുുവർുുകുുുംമറു്ുമ
ലിനജലവുമായിസമുുർുുകുുതുുിൽുുവരുനുുവർുുകുുുമാണുഎലി
പുുനിഉടുുാകുനുുതിനുസാധയുതവയടറയുളുുത.ുവോരവാഹക
രായഎലി,രടുുി,കനുുുകാലികൾുു,രനുുിഎനുുിവയുടെവിസ
ർുുജയുംടകടുുികുുിെകുുുനുുടവളുുതുുിൽുുകലരുനുുു.ഇതുമായിസ
മുുർുുകുുതുുിൽുുവരുനുുവരുടെേരീരതുുിടലവലുുഷമ്സത്രങുു
ളിലുടെയംുമുറിവിലുടെയംുഎലിപുുനിയുടെഅണുകുുൾുുേ
രീരതുുിൽുുനരുവവേിചുുാണുഎലിപുുനിയുടുുാകുനുുത.ു

ദോഗലകുുണങുുളുു
രനി,വരേിവവേന(കാൽുുവണുുയിടലവരേികളിൽുു)തല
വവേന,നടുവവേന,വയറുവവേന,ഛർുുദുുി,കണു്ുചുവപു്ുഎനുുി
വയാണുഎലിപുുനിയുടെവോരതുുിടനുുുനരുാരംഭലകുുണങുു
ൾുു.ഈലകുുണങുുൾുുകാണുവപുുൾുുതടനുുേരിയായെികി
തുുനൽുുകുകയാടണങുുിൽുുപുർുുണമായംുവഭേമാകുുാവുനുുതാ
ണ.ു

ആരംഭതുുിലുുചികിതുുദരടാരിരുനുുാലുു?
ആരംഭതുുിൽുുെികിതുുലഭികുുാതുുഅവസുുയിൽുുവോരം
മുർുുചുുിചു്ുകരൾുു,വുകുു,തലവചുുർുു,േവുാസവൊേംതുെങുുിയആ
നുുരാവയവങുുടളബാധികുുുകയംുവോരിയുടെജീവനുുതടനുു
അരകെതുുിലാവുകയംുടെയുുും.അതിനാൽുുതടനുുഎലുുാവ
രംുആവോരയുവകുപുുിടനുുുനിർുുവേേങുുൾുുരാലികുുണം.

തേുരിദോധമാരുുഗനിരുുദേശങുുളുു
ടകടുുിനിൽുുകുുുനുുമലിനജലതുുിലംുമീനുുരിെികുുുനുുതായി

രാെതുുുംകുളതുുിലംുരാറടകുുടുുുകളിലുളുുടവളുുടകുുടുുിലംു
ജലസംഭരണികളിലംുഇറങുുുനുുതുഎലിപുുനികുു്കാരണമാ
കാം.ഇതുുരതുുിൽുുസമുുർുുകുുംഉടുുായാൽുുവോപു്ുഉരവോരി
ചു്ുേരീരംവുതുുിയായികഴുകുകയംുഒരുവോകുുറുടെനിർുുവേ
േനരുകാരംഎലിപുുനിനരുതിവോധമരുനുുായവോകുസിവസ
കുുിനുു100മിലുുിനരുാമിടനുുുരടു്ുഗുളികആഴെുയിൽുുഒരികുുൽുുവീ
തംകഴിവകുുടുുതുമാണ.ുടകടുുികുുിെകുുുനുുജലവുമായിസമുു
ർുുകുുമുളുുകാലമനതുയംുഇതുതുെവരടുുതാണ.ു
എലിമുനതുംകലർുുനുു്മലിനമായആഹാരംകഴിചുുാലംുഎ
ലിപുുനിവോരംബാധികുുാം.അതിനാൽുുആഹാരരോർുുഥങുുൾുു
അെചുുുസുകുുികുുുകയംുതിളപുുിചുുാറിയശുദുുജലംമാനതുംകു
െികുുാനുരവോരികുുുകയംുവവണം.

പവളുുപകുുടുുുകളിലുുഇറങുുരുതു
ഓെകളംുകനാലുകളംുവുതുുിയാകുുുനുുവർുു,രാെതുുുംര
റമുുിലംുരണിടയടുകുുുനുുവർുു,ശുെീകരണനരുവർുുതുുനങുുളി
ൽുുഏർുുടപുുടുനുുടോഴിലുറപുു്ടോഴിലാളികൾുുതുെങുുിയവർുു
വോകറുുുറുടെനിർുുവേേനരുകാരംഎലിപുുനിനരുതിവോധഗുളിക
കഴികുുണം.
ഒഴുകുുിലുുാടതടകടുുിനിൽുുകുുുനുുടവളുുതുുിൽുുകുളികുുുക
വോ,വകകാലുകൾുുകഴുകുകവോഅരുത.ുടവളുുതുുിൽുുഇ
റവങുുടുുസാഹെരയുമുടുുായാൽുുകടുുിയുളുുവകയുറ,കാലുറ
(രംബുടു്ു)എനുുിവധരിവകുുടുുതാണ.ു
ടകടുുികുുിെകുുുനുുജലവുമായിസമുുർുുകുുതുുിൽുുവനുുതിനു
വേഷംരനി,േരീരവവേന,തലവവേന,കണുുിനുചുവപു്ു,മുനതു
തുുിനുമഞുുനിറം,മുനതുതുുിടനുുുഅളവുകുറയുകതുെങുുിയ
ലകുുണങുുൾുുകടുുാൽുുഉെനുുആശുരനതുിയിടലതുുിഎലിപുുനി
യുടകുുതിടരെികിതുുലഭയുമാവകുുടുുതാണ.ു

മതുുുയബനുുനംപുനരാരംഭിചുുു,കെൽമതുുുയംഎതുുിതുുുെങുുി
തിരുവനനുുപുരം:മാസങുുളുടെഇെവവളകൾ
കുു്വേഷംമതുുുയബനുുനവോടുുുകൾകെലിൽ
വോയിതുുുെങുുി.ടകാവിഡുനിയനനുുുണമിലുുാ
തുുനരുവേേങുുളിൽഇനുുടലവോടെകെൽമ
തുുുയങുുൾവിൽരനയടുകുുതുുി.വനുൊളിങുനിവോ
ധനതുുിനുവേഷംടൊവിഡുനിയനനുുുണങുുളംു
നരുതികുലകാലാവസുുയംുവനുുതിനാലാണുമ
തുുുയബനുുനംപുനരാരംഭികുുൽുുവവകിയത.ു
കഴിഞുു31നുവനുൊളിങുനിവോധനംഅവസാനി
ചുുിരുനുുു.
ഇനുുടലമതുുുയടുതുഴിലാളികൾുുകുുുളുുകാ
ലാവസുുാമുനുുറിയിപുുുകളംുരിനുുവലിചുുവോ
ടെമതുുുയവമഖലടമടലുുസജീവമായിതുുുെങുുി.
നിയനനുുുണങുുൾമുലംമാസങുുളായിമതുുുയവി
തരണംനരുതിസനുുിയിലായിരുനുുു.ടെറുവളുു
ങുുളിൽവരുനുുമീനുകളായിരുനുുുവിൽരനന
െതുുിയിരുനുുത.ുകെൽമതുുുയംഎതുുാതായവോ
ടെനരുാമങുുളിലംുനരരങുുളിലുടമലുുാംജനങുു
ളംുമീനകഴികുുാനായിരലവഴിയംുവോകുുി.
എനുുാൽസർകുുാർനിയനനുുുണങുുൾകടുപുുിചുു
വോടെേിവസങുുൾകുുകംഉണകുുമീനവോലംു
ലഭികുുാതായി.
ഇതിനിടെ,തീരവേേങുുൾകവടുുനമനുു്ു
വോണുകളായികെൽമതുുുയതുുിടനുുുവരവുപു
ർണമായിനിലചുുവോടെകായൽമതുുുയങുുൾ
കുുുംഡിമാനുുുായി.ടകാവിഡുനിയനനുുുണങുുളി
ലുുാതുുനരുവേേങുുളിൽകായൽമതുുുയവിൽരന
യംു സജീവമായി.മീനകഴികുുാനുളുുആനരുഹം
ടകാടുു്ഇരടുുിവിലവടരനൽകിയാണുവഴി
വോരങുുളിൽനിനുുുംപുഴ-കായൽമതുുുയങുുൾ
രലരംുവാങുുിവപുുയിരുനുുത.ുഇനുുടലവോടെ
വോടുുുകൾകുുുംകെലിൽവോകാനഅനുമതി
യായവോടെമതുുുയലഭയുതയിടലനരുതിസനുുികുു്

അൽരടമങുുിലംുഅയവുവരുടമനുുാണുജനങുു
ളുടെനരുതീകുു.
അവതസമയംമതുുുയടുതുഴിലാളികൾുുകുുാ
യുളുുനരുവതുയകമാർുുരനിർുുവേേങുുൾുുതയാറാ
കുുാനുുജിലുുാടോലിസ്വമധാവികൾുുകുു്ഡിജി
രിനിർുുവേേംനൽുുകി.തീരവേേവമഖലയിൽുു
ടൊവിഡുമാനേണുുംരാലികുുുനുുുടടുുനുു്ജി

ലുുാടോലിസ്വമധാവികൾുുഉറപുുുവരുതുുണം.
വിഴിഞുുംമതുുുയബനുുനതുറമുഖതുുിനായി
തിരുവനനുുപുരംസിറുുിടോലിസ്കമുുിഷണർുു
തയാറാകുുിയമാർുുരനിർുുവദുുേംമാതുകയായി
സവുീകരികുുാനംുആവേയുടപുുടുുിടുുുടുു്.
തീരവേേവമഖലയിടലടൊവിഡുനരുതിവോധ
നരുവർുുതുുനങുുൾുുഏവൊരിപുുിചുു്നകുമസമാധാ

നവിഭാരംഎഡിജിരികുു്റി
വപുുർുുടുു്ടെയുുാനായിവനുകം
നബുാഞുു്തിരുവനനുുപുരംടറ
യുഞുു്ഐജിടയചുമതലടപുു
ടുതുുിയിടുുുടുു്.ഫിഷറീസ്വ
കുപുുിടനുുുമാർരനിർവേേങുു
ൾകുു്പുറവമടരാലീസ്നിയ
നനുുുണങുുളംുഏർടപുുടുതുുു
നുുതിൽമതുുുയടുതാുഴിലാക
ൾകുുുംഎതിർപുുുടുു്.

ഫിഷറീസ്വകുപുു്
മാരുുഗനിരുുദേശങുുളുു
പുറപപുുടുവിചുുു
ടൊവിഡുവയുാരനസാഹെ
രയുതുുിൽുുഫിഷറീസ്വകുപുു്
മാർുുരനിർുുവേേങുുൾുുപുറടപുു
ടുവിചുുിടുുുടുു്.ഒറുുയകുുനമുുറി
ൽുുഅവസാനികുുുനുുവളുു
ങുുൾുുകുുുംവോടുുുകൾുുകുുും
തിങുുൾുു,ബുധനുു,ടവളുുിേിവ
സങുുളിലംുഇരടുുയകുുങുു
ൾുുകുു്ടൊവുു,വയുാഴം,േനിേി
വസങുുളിലുമാണുമതുുുയബ
നുുനതുുിനുഅനുമതി.ഞാ

യറാഴെുഅവധിയായിരികുുും.വളുുങുുൾുു24മ
ണികുുുറിനുളുുിൽുുപുറടപുുടുുസുുലതുു്തിരി
ടകടയതുുണം.
ഹാർുുബറുകളിടലമതുുുയവലലതുുിനുവിലകുുു
ടുു്.കടടുുയുടമനുു്ുവോണുകളിൽുുരിെിചുുുടൊ
ണുുുവരുനുുമതുുുയംആവമഖലയകുുുളുുിൽുുമാ

നതുവമവിൽുുകുുാനുുരാടുളുുു.ബീചുുിൽുുതുറകുുു
നുുകൗടുുറിൽുുരജിസുുുുർുുടെയുുുനുുവാഹനങുു
ൾുുകുുായിരികുുുംഹാർുുബറിവലകുു്നരുവവേികുുാ
നുുഅനുമതി.

അനുവാേംദേരിനുമാതരും
മതുുുയബനുുനതുുിനുഅനുമതിനൽകിടയ
നുു്സർകുുാർനരുഖയുാരിടചുുങുുിലംുമതുുുയവമഖല
യിൽനരുവതുയകിചുു്ഗുണടമാനുുുമിടലുുനുു്വകരള
സവുതനനുുുമതുുുയടുതാുഴിലാളിടഫഡവറഷന
സംസുുാനനരുസിഡനുു്ുജാകസുൺടോളുുയി
ൽ.90േതമാനംതീരങുുളംുഹാർബറുകളംുക
വടുുനടമനുു്ുവോണുകളാണ.ുഇനിവോകാ
ടമനുു്കരുതിയാൽഅറുരവോളംവരർവോലി
കുുുവോകുനുുവോടുുുകളിൽഎങുുടനസാമു
ഹികഅകലംരാലിചുു്മതുുുയബനുുനംസാധി
കുുും?നിയനനുുുണങുുളിൽസർകുുാർപുനഃരരി
വോധനനെതുുണം.
ടകാവിഡുവയുാരനടുതുതുെർനുു്വിവിധജി
ലുുകളിൽമതുുുയബനുുനവംുവിരണനവംുനി
വോധികുുുകയംുകടുതുുനിയനനുുുണങുുൾഏർ
ടപുുടുതുുുകയംുടെയതുസാഹെരയുതുുിൽതീര
വേേവമഖലകടുതുുവറുതിയിലാണ.ുഅനുുനു
വോലിടെയതുുകുടംുബംപുലർതുുുനുുവരാണു
രലരംു.മീനരിെിതുുമലുുാടതമടറുുരുടോഴി
ലംുരരിേീലികുുാതുുതീരവേേവാസികൾഭുരി
ഭാരവംുരടുുിണിയിലാണ.ുമീനരിെിതുുകുുാരുടെ
യംുവിരണനവോലിയിൽഏർടപുുടുുസന്തുീകള
െകുുമുളുുഅനുബനുുവമഖലയിടലടോഴിലാ
ളികളുടെയംുരടുുിണിമാറുുാനസർകുുാർഅെി
യനുുരനെരെിവകടുകുളുുണം.
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=അരവുതി: പുതിയ സവ്നഹബനുും ഉടകലടു
കുുും.സനുുിസംഭാഷണതുുിലുുഅനുകുലസാ
ഹചരയുങുുൾുുഉണുുാകംു.ആതുുവിരവുാസംവരധി
കുുും.
=ഭരണി:വസവനസാമരുുതുുുയതുുാലുുൊരയുവിജ
യമുണുുാകംു. നപുതികുലസാഹചരയുങുുകളഅതി
ജീവിയകുുുും.നിബനുുെൾുുപാലികുുും.
=ൊരുുതുുിെ : ആവരാഗയും തുപതുിെരമായിരി
യകുുുും. ആനഗുഹിയകുുുുനുു ൊരയുങുുൾുു സാധി
കുുും. നപുതികുലസാഹചരയുങുുകള അതിജീവി
യകുുുും.മഹതുവയുകുുിെകളപരിചയകപുുടംു.
=വരാഹിണി:കപാതുജനപിനുുുണയംുെകുുിരാ
നടുുുീയനപുവരുുതുുനങുുളിലുുവിജയവംുകുടംുബജീ
വിതതുുിലുുസംതുപതുിയംുധരുുമുുനപുവുതുുിെളി
ലുുതാലപുരയുവംുഉണുുാകംു.
=മെയിരം:ഭകുുണനെുമീെരണതുുിലുളുുഅപാ
െതെളാലുുഅസവുാസുുുയംഅനുഭവകപുുടംു. വാ
കുുരുുകുുങുുളിലുുനിനുുുംഒഴിഞുുുമാറുെയാണു
വവണുുത.ു
=തിരുവാതിര : സവുപനുസാകുുാതെുാരതുുാലുു
ആതുുനിരുുവുതിയുണുുാകംു.നടുുകപുുടുുഉവദുയാഗം
തിരിചുുുലഭികുുും.രാസന്തുജുുരുുകുു്അനുകുല
സാഹചരയുംവനുുുവചരംു.
=പുണരുുതം:കുടംുബാംഗങുുവളാകടാപുുംതാമസി
യകുുുുവാൻുുതകുുവണുുംഉവദുയാഗമാറുുമുണുുാകംു.
വിദുരപഠനതുുിനുനപുവവരനംലഭികുുും.
=പുയുും:ചിനുുിചുുുനപുവരുുതുുിയകുുുുവാൻുുയുകുുി
വതാനുുും. ഭുമിനെുയവിനെുയങുുളിലുു പണം മുട
കുുുംഅദുരയുമായപണമിടപാടുെളിലുുനിനുുും
പിനുുാറണം.
=ആയിലയും:നപുരസത്വസവനതുുിനുഅംഗീൊ
രംലഭികുുും.മംഗളെരുുമുുങുുൾുുകു്ുസാകുുുയംവഹി
കുുും.ആരാധനാലയദരുുരനതുുാലുുആരവുാസമു
ണുുാകംു.
=മെം:അസമയങുുളിലുളളയാനതുആവുനുുതംു
ഉവപകുുിയകുുുണം.ഉപൊരംകചയതുുകൊടുതുു

വരിലുുനിനുുുംഅപസവുരങുുൾുുവെൾുുകുുുവാനിട
വരംു.
=പുരം:പുതിയപദുുതിയകുു്ുരുപെലപുനതയുുാ
റാകംു.സനുുിസംഭാഷണതുുിലുുവിജയിയകുുുും.
ഉവദുയാഗതുുിലുുസുുാനകുുയറുുമുണുുാകംു.സാമുു
തുുിെസുുിതികമചുുകപുുടംു.
=ഉനതും:െടംകൊടുതുുസംഖയുതിരിചുുുലഭികുുും.
പരീകുുയകുു്ുആതുുവിരവുാസംവരുുദുുിയകുുുും.പ
റയുനുുവാകുുുെൾുുഫലനപുദമായിതുുീരംു.
=അതുും:നിസുുാരൊരയുങുുൾുുകുുുവപാലംുതട
സുുമുണുുാകംു. വാകുുു പാലിയകുുുുവാൻുു സാധി
യകുുുുെയിലുു.അരുുഹമായപണംലഭിയകുുുുെയി
ലുു.
=ചിനതു:അധിൊരപരിധിവരധികുുും.സനുുാന
സംരകുുണതുുാലുുആരവുാസമുണുുാകംു.ആവരാ
പണങുുളിലുുനിനുുുംകുറുുവിമുകുുനാകംു.
=വചാതി:ഔവദുയാഗിെഅനിശുുിതാവസുുതര
ണം കചയുുും. നിബനുുെൾുു പാലികുുും. മുടങുുി
കുുിടപുുുളുുെരുുമുുപദുുതിെൾുുപുനരാരംഭിയകുുുും.
=വിരാഖം:െീഴജുീവനകുുാരുകടഅബദുുങുുൾുു
തിരുതുുും.അനുചിതനപുവുതുുിെളിലുു നിനുുും
പിനുുാറംു.രനതുുകുുൾുുവരധികുുും.സവുസുുതകുറ
യംു.
=അനിഴം : നരുമെരമായ നപുവരുുതുുനങുുൾുുപു
രുുതുുീെരിയകുുുുവാൻുുസുഹുതുുഹായംവതടംു.ഉ
വദുയാഗതുുിലുുനപുതീകുുിചുുവനടുുമിലുുാതുുതിനാലുുഉ
പരിപഠനതുുിനുവചരുവാൻുുതയുുാറാകംു.
=തുവകുുടുു:അവസരങുുൾുുപരമാവധിനപുവയാജ

നകപുുടുതുുും.പുതിയെരുുമുുവമഖലെൾുുകുു്രുപ
വരഖതയുുാറാകംു.െരാറുവജാലിെൾുുപുരുുതുുീെ
രിയകുുുും.
=മുലം:നടുുകപുുടുുഉവദുയാഗതുുിലുുപുനരുുനിയമ
നംലഭികുുും.പുതിയെരുുമുുപദുുതെൾുുകുുുരുപ
െലപുനകചയുുും.നപുവരുുതുുനമണുുലങുുളിലുുനി
നു്ുസാമുുതുുിെപുവരാഗതിയുണുുാകംു.
=പുരാടം:നിരവധിൊരയുങുുൾുുനിഷെ്രുുഷവയാ
ടുകുടികചയതുുതീരുുകുുുവാനവസരമുണുുാകംു.
അമിതമായഅനുുവിരവുാസവംുആതുുവിരവുാസ
വംുഉവപകുുികുുണം.
=ഉനതുാടം:വമലധിൊരിപറയുനുുഅബദുുങുുൾുു
തിരുതുുുവാനിടവരംു.സംഘവനതുതവുസുുാനം
ഏകറുുടുകുുുവാൻുുനിരുുബനുുിതനാകംു.
=തിരുവവാണം:ആതുുവിരവുാസംകുറയംു.വാ
ഹനഉപവയാഗംഒഴിവാകുുണം.അനയുരുകടൊരയു
ങുുളിലുുഇടകപടരുത.ുവയുവസുുെളിലുുനിനുുുംവയു
തിചലിയകുുുരുത.ു
=അവിടുും:സുഹുതുുികുുുസവുൊരയുആവരയുങുു
ൾുുകു്ുയാനതുവവണുുിവരംു.ൊരയുനിരുുവുുഹണരകുുി
വരധികുുും.ആദുുുയാതുുിെ-ആതുുീയനപുഭാഷണ
ങുുൾുുവെൾുുകുുും.
=ചതയം:അസുഖങുുളാലുുഅസവുാസുുുയമനുഭവ
കപുുടംു.െടംകൊടുകുുരുത.ുവസത്ുതരുുകുുതുുിലുു
വിടുുുവീഴചുയകുുുുതയുുാറാകംു.നപുയതനുങുുൾുുകുു്
പകുതിഫലമുണുുാകംു.
=പുവരാരുടുുാതി:സവുപനുസാകുുാലുുകുുാരതുുാലുു
ആതുുനിരുുവുതിയുണുുാകംു.മുടങുുികുുിടപുുുളുുപ
ദുുതിെൾുുപുനരാരംഭിയകുുുും.
=ഉനതുടുുാതി:വയുവസുുെൾുുപാലികുുും.സുഹുതുുു
കുുവളാകടാപുുംഉലുുാസയാനതുപുറകപുുടംു.സംഘടി
തനരുമങുുൾുുവിജയിയകുുുും.മതുുരരംഗങുുളിലുുവി
ജയിയകുുുും.
=വരവതി:ശുഭസുചെങുുളായനപുവുതുുിെളിലുു
ആതുുാരുുതുുമായിനപുവരുുതുുിയകുുുുവാൻുുസനുുദുു
നാകംു.സംഘവനതുതവുസുുാനംഏകറുുടുകുുും.

ഇന്്്നിങ്്ളക്്്
ബബ്ഹ്്ബര്ീ കാണിപ്്യ്്്ര
നാരായണൻനമ്്്തിരിപ്്ാട്

ആപോഗയ്പര്വർ്്ത്്കര്മട
മപോവീരയ്ംതകർ്്ക്്്ക
ചിലര്മടഅജൻഡ:മ്ഖയ്മപത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം: ആവോഗയു
നപുവരുുതുുെരുകട മവോവീരയും
തെരുുകുുുെ എനുു ദുടുു ലാ
വകുുകടയായിരുനുുുകോവിഡു
മഹാമാരിയുകടആദയുഘടുുംമു
തലുുചിലരുകടഅജണുുകയനുു്
മുഖയുമനനുുുിപിണറായിവിജയ
ൻ. െകുുിരാനടുുുീയാതീതമായി
ജനങുുൾുുകുുുവവണുുിനിലുുവകുു
ണുുസമയമാണികതനുു്ഞാൻുു
ആദയുവമപറഞുുു.നിരുുഭാഗയുവ
രാലുു ബധിരെരുുണങുുളിലാ
ണുഅകൊകകുുപതിചുുത.ു
ആവോഗയുനപുവരുുതുുെകരമാ
റുുിപെരംകൊലീസികനചുമത
ലഏലുുപികുുാൻുുസരുുകുുാരുുതീ
രുമാനിചുുുഎനുുആവോപണ
വുമായികുറചുുുദിവസംമുൻുുപു
വനുുു.ആവോഗയുനപുവരുുതുുെരു
കട വോലിഭാരം കുറയകുുുാൻുു
ചില ൊരയുങുുളിലുു അവരുുകുു്
കൊലീസികുുു വസവനം ലഭയു
മാകുുിയതിനാണങുുകന നപുച
രിപുുിചുുത.ുആ സതയും ജനങുു
ൾുുകു്ുമനസിലായിഎനുുുെണുു
വപുുൾുുപുതിയആവോപണവു
മായിവീണുുുംവനുുിരികുുുനുുു.
കോവിഡുതടയാൻുുവെരളതുുി

കലകൊതുആവോഗയുസംവി
ധാനം പരാജയകപുുടുുു എനുുാ
ണുപറയുനുുത-ുമുഖയുമനനുുുിചു
ണുുികുുാടുുി.
രാജയുകതുുഏറുുവംുകുറഞുു
മരണനിരകുു് വെരളതുുിലാ
ണ.ു വോഗംഇരടുുികുുുനുുതിനു
ളുുസമയം വദരീയ രരാരരി
വയകുുാൾുുനാലുദിവസംകുടു
തലാണ.ു അകുുാരയുതുുിലുു രാ
ജയുതുു്രണുുാംസുുാനതുുാണു
നമുുൾുു.മറുുുസംസുുാനങുുളിലുു
ലകുുണങുുൾുുകുറഞുുാലുുവീ
ടുുിവലകു്ുഅയയകുുുുവപുുൾുുകട
സു്ുുുറിസൾുുടു്ുകനഗറുുീവുആയതി
നുവരഷംമാനതുംഇവികടഡി
സച്ാരുുജു കചയുുുനുുു. വോഗല
കുുണങുുളിലുു കുറവു െണുുാ
ലുുപറഞുുുവിടുനുുിടങുുളില,
വോഗംവഭദമായിടു്ുവീടുുിവലയകുു്ു
മടകുുി അയയകുുുുനുു സുുല
വതുുകുുാൾുു റികുുവറി വററുു് ഉ
ണുുാകംു.അതുസവുാഭാവിെമാ
ണ.ു പവകു,ുഅങുുകനകോരു
റികുുവറിആവോനമുകു്ുവവ
ണുുകതനു്ുആവോപണമുനുുയി
കുുുനുുവരുുആവോചികുുണകമ
നു്ുമുഖയുമനനുുുിപറഞുുു.

ലൈഫ്മിഷൻ്്കരാര്്ഉറപ്്ിക്്ാൻ്്
അറബിയ്മായിസംസാരിച്്ത്സവ്പ്ന
കോചുുി:വടകുുാവഞുുരികലഫുമിഷൻുുപ
ദുുതിയുകടെരാരുുലഭികുുാൻുുഇടനിലകുുാ
രായതുസവുപുനസുവരഷംുസനുുീപംുആ
കണനുുു പദുുതിയുകട നടതുുിപുുുൊരൻുു
യുണികടകുു്ഉടമസവുതുഷ്ഈപുുൻുു.എ
മിവററുുസ്കറഡു നെുസുുുികുുുെരാരുുലഭി
കുുാനാണുസവുപുനഇടകപടലുുനടതുുിയ
ത.ു െരാരുു ഉറപുുികുുാൻുു അറബിയുമായി
സംസാരിചുുതുസവുപുനസുവരഷായിരുനുുു.
ഇങുുകനസംസാരികുുാൻുുസവുപുനെമുുീഷ
ൻുുആവരയുകപുുടുുു.
സവുപുനയുമായുളുു ബനുുകതുുകുുുറി
ചുുും െമുുീഷൻുു നലുുെിയതുെകയകുറി
ചുുുംഎൻുുഐഎയകുുുുകോഴിനലുുെിയതാ
യംുസവുതുഷ്ഈപുുൻുുകവളികപുുടുതുുി.
കലഫുമിഷൻുുപദുുതിനപുൊരംെരാരുുഉറ
പുുിചുുത1ു8.5വോടിരുപയകുുുായിരുനുുു.ഇ
തിലുു 14 വോടിരുപ ലഭിചുുുകവനുുുംസ
വതുുഷ്പറഞുുു.സംസുുാനസരുുകുുാരുുഉ
വദുോഗസുുരുമാകോനുുും ചരുുചുുെൾുു നട
തുുിയിടുുിലുു.

അവതസമയം കറ
ഡനുെുസു്ുു20വോടിന
ലുുെിയവിവാദപദുുതി

കുു്വനരകതുുസരുുകുുാരുു13വോടികുു്ഭര
ണാനുമതിനലുുെികയനുുവരഖപുറതുുുവ
നുുിരുനുുു.വടകുുാവഞുുരിയികലഫുുാറു്ുപദുു
തികു്ു2019ജുണിലാണുസരുുകുുാരുുഭരണാ
നുമതിനലുുെിയത.ുകലഫുമിഷനുെീഴി
കലപദുുതിയിലുുപിനുുീടുയുഎഇസനുുദുു
സംഘടനയായഎമിവററുുസ്കറഡുനെുസു്ുു
സഹെരണം നപുഖയുാപിചുുു. ഇവൊകട 13
വോടിയുകടഫുുാറു്ുപദുുതി20വോടിയായി.
പിനുുാകലയുണികടകുു് എനുുസുുാപന
തുുിനുനിരുുമുുാണചുമതലയംുനലുുെി.ഇ
തുവഴിയാണുസവുപനുകുു്ഒരുവോടിരുപ
െമുുീഷൻുുെിടുുുനുുത.ു
സരുുകുുാരുു ഭുമിയികല പദുുതികുു് കട
ൻുുഡരുു വിളിചുുാവോയുണികടകുുിനു കറ
ഡനുെുസുു്ുെരാരുുനലുുെിയകതനുുതംുദു
രുഹം.ഇതുസംബനുുിചുുഉഭയെകുുിെരാ
റംുഇതുവകരപുറതുുുവിടുുിടുുിലുു.കലഫുമി
ഷൻുുപദുുതിയികലനിരുുമാണസഹായംന
ലുുെിയതുയുഎഇയികലസംഘടനയാണ.ു

സവ്ർ്്ണക്്ടത്്്:മ്ന്്്പര്തികള്മട
ജാമയ്ാപരക്്യിൽ്്വിധിഇന്്്

കോചുുി: തിരുവനനുുപുരം ന
യതനനുുുസവുരുുണകുുടതുു്വെസി
ലുുസവുപനുസുവരഷ്ഉൾുുപുുകടയു
ളുുമുനുുുനപുതിെളുകടജാമയുാവപ
കുുയിലുു വിധി ഇനുുു പറയoു.
സവുപനുയകുുു്പുറവമ വെസികല
എടുുാം നപുതി കസതലവി, പ
തുുാം നപുതി സംജു എനുുിവരാ
ണുജാമയുാവപകുുയുമായിവോട
തികയസമീപിചുുത.ു
സവുരുുണകുുടതുുു നിയമവിരു
ദുുമായഒരുെമുുനിവൊകലയാ
ണു നപുതിെൾുു നടതുുിയിരുനുു
കതനുു് വോടതികയ അറിയിചുു
വനുൊസിെയുുഷൻുു ജാമയുാവപകുു
കയഎതിരുുതുുു.സാമുുതുുിെകു
റുുകുതയുങുുൾുു പരിഗണികുുുനുു
വോടതിയാണു ജാമയുാവപകുുയി

ലുുവിധിപറയുനുുത.ു
അവതസമയം സവുരുുണകുുട
തുുുവെസുമായിബനുുകപുുടു്ുജവു
ലുുറി ഉടമകയ െസുുുുംസ് വോദയും
കചയുുലുുതുടരുെയാണ.ു വെസി
ലുു വനരകതുുഅറസുുുുിലായസം
ജുവികുുുഷംസുദുുീകനയാണുെ
സുുുുംസ്വോദയുംകചയുുുനുുത.ു വെ
സിലുു വനരകതുു അറസുുുുിലായ
സംജുവാങുുിയസവുരുുണംഷംസു
ദുുീനുനലുുെിയതായുളുുകോഴിയു
ണു്ു.ഇതികുുുഅടിസുുാനതുുിലാ
ണുഅവനുവഷണസംഘംഷംസു
ദുുീകന വോദയും കചയുുലിനുവിളി
പുുിചുുിരികുുുനുുത.ുഇയാൾുുമുൻുുകു
രുുജാമയുാവപകുുനലുുെിയിരുനുുു.
എനുുാലുുകഹവുകുടതിജാമയുാ
വപകുുതളുുുെയായിരുനുുു.

= ഇ തി ോ യി ക മ്്ീ ഷ ന്് ആ വ ശയ് പപ് ്ട്്്

നപ്ണബിപന്്് േില
ഗര്ത്രമായി തട്രന്്്്
നയുുഡലഹി:മസത്ിഷെ്രസന്തുനെുിയയകുുുുപിനുുാ
കലകോവിഡു19ബാധിചുുമുൻരാഷ്നടുപതിനപുണബു
കുമാരമുഖരജിയുകടനിലഅതീവഗുരുതരമായിതുട
രുനുുു.കവുുുിവലറുുറികുുുസഹായവതുുകടയാണുനപു
ണബുജീവൻനിലനിരതുുുനുുത.ുെഴിഞുുപതുുിനാ
ണുനപുണബികനഡലഹിെവുുുൺകമുുുികലകസ
നിെആശുപനതുിയിലനപുവവരിപുുിചുുത.ുതുടരനു്ുതല
വചുുറിലരകുുംെടുുപിടിചുുതുനീകുുംകചയുുാനുളുുര
സന്തുനെുിയയകുുുുവിവധയനായിരുനുുു.

ഗവർണറം്മ്ഖയ്മപത്്്ിയം്
ഇന്്്മരട്്ിമ്ടിസന്്ർശിക്്്ം
തിരുവനനുുപുരം:ഗവരുുണരുു
ആരിഫു മുഹമുുദു ഖാനംു മു
ഖയുമനനുുുി പിണറായി വിജയ
നംു ഇനുു് കപടുുിമുടി ദുരനുു
ബാധിത നപുവദരം സനുുരുുരി
കുുും.കഹലിവോപറുുുരുുമാരുുഗം
ഇരുവരംു മുനുുാറികലതുുും.
തിരുവനനുുപുരതുുു നിനുു്
രാവികലഎടുുരവോകട കപടുുി
മുടിയിവലകുു്പുറകപുുടംു.
ആനചുുാലിലുു കഹലിവോ
പടുറിലുുഇറങുുുനുുഇവരുുഅ
വികട നിനുു് അപെടസുുല
വുതുകുു്വൊകുകമനുുാണുവി
വരം.ൊലാവസുുകുടിപരി
ഗണിചുുാകംുയാനതു.നിലവിലുു
നപുശുനങുുളികലുുനുുാണു റി
വുപുരുുടുു്. നപുതികുല ൊലവ
സുുയാകണങുുിലുുയാനതുമാറുുി

വയുകുുുകമനുുുംസരുുകുുാരുുവു
തുുങുുൾുുഅറിയിചുുു.
െരിപുുുരികല വിമാനദുര
നുു സുുലതുുും ഗവരുുണ
രുുകുകുപുുമാണുമുഖയുമനനുുുിസ
നുുരുുരനം നടതുുിയിരുനുുത.ു
െരിപുുുരികലതുുിയിടുുുംമുഖയു
മനനുുുി കപടുുിമുടിയിലുു സനുു
രുുരനംനടതുുാതുുതിലുുവിമ
രുുരനവുമായി നപുതിപകുുവംു
ബികജപിയംു രംഗകുതുതുുി
യിരുനുുു.എനുുാലുു,ൊലാവ
സുുാനപുശുനങുുളംുരകുുാനപു
വരുുതുുനങുുൾുുപുവോഗമികുുു
നുുതംുൊരണമാണുഅപെ
ടംനടനുുയുടൻുു നപുവദരംസ
നുുരുുരികുുാതുുകതനുുായിരു
നുുു മുഖയുമനനുുുിയുകട വിരദീ
െരണം.

"സോഷയ്ൽമീഡിയയിൽമാനയ്മായിഇടപെടാൻ
സവ്ന്്ംഎംഎൽഎമാസോട്െറയണം'
തിരുവനനുുപുരം: നപുതിപകുു വനതാവുസവുനുും
അണിെവോടുപറഞുുികലുുങുുിലംുസവുനുുംഎംഎ
ലഎമാവോകടങുുിലംുവോഷയുലമീഡിയയിലമാ
നയുമായിഇടകപടാൻപറയണകമനു്ുമുഖയുമനനുുുി
പിണറായി വിജയൻ.അസഭയുവരഷതുുിലപു
ണുുുവിളയാടുനുുവരാണുവോൺനഗുസ്വനതാകുു
കളനുുുംമുഖയുമനനുുുികുറുുകപുുടുതുുി.മുമു്ുഎതിരാ
ളിെകളകോലുുുെഎനുുനയംസിപിഎംസവുീെരി
ചുുുകവനുുുംഇവപുുൾകസബരഇടങുുളിലുകടഇ
ലുുായമുകചയുുുനുുുകവനുുനപുതിപകുുവനതാവികുുു
ആവോപണതുുിനുമറുപടിപറയുെയായിരുനുുു
മുഖയുമനനുുുി.
ആവോഗയുമനനുുുികെ.കെ.കരലജകയഡാൻ
സരഎനുുുവിളിചുുതുആരാണ?ുകെപിസിസിനപു
സിഡു്ുു പദവി കചറിയ സുുാനമായിരുവനു?ു
കരലജടീചുുരകു്ുമീഡിയമാനിയഎനുുുവിളിചുുതു
നപുതിപകുു വനതാവവലു?ു ടീചുുകറഅപമാനികുുാ
നംുവോരഫുകചയുുാനംുകഫയസുബ്ുകുുിലനരുുപുുു
ണുുാകുുിയിവലു?ുെഴിഞുുമാസംമനനുുുികമഴസുികുുു
ടുുിയമുുവോൺനഗുസ്-ലീഗുൊരുകടഭീെരകതറി
വിളികു്ുഇരയായി.അസഭയുവരഷമവലുുഉണുുായത.ു
കബനയുാമനംുകെ.ആര.മീരയംുവൊലുളുുഎഴു
തുുുൊരംുവോൺനഗുസുൊരുകടകസബരആ
നെുമണതുുിനുഇരയായി.
നിപുുകയതുരതുുുനുുതിനിടയിലുുനാടിനുവവ
ണുുിജീവൻുുതയുജിചുുനഴസു്ലിനിയുകടകുടംുബ
കതുുവോഷയുലുുമീഡിയയിലംുപുറതുുുംവവടുുയാ
ടാനുളുുനരുമംനടനുുു.ലിനിയുകടഭരുുതുുാവുവോ
ലികചയുുുനുുസുുലവതുുകു്ുമാരുുചു്ുനടതുുുെയംു
ആവോഗയുനപുവരുുതുുെകരആനെുമികുുുെയംുകച
യതു.ു
സവുരുുണകുുടതുുിലുുനപുതിവചരുുകുുകപുുടുുസനുുീപു
സിപിഎംനപുവരുുതുുെൻുുആകണനു്ുആദയുമായി

വാരുുതുുനലുുെിയതുഒരുനപുമുഖമാധയുമമവലു?ുഅ
യാൾുുഏതുപാരുുടിയിലാണുനിലുുകുുുനുുതുഎനു്ു
എലുുാവരംുെണുുിവലു.ു വോടിവയരിബാലകുഷണ്
കുുുെകുുതുുിവലകു്ുൊമറസംുകചയതുു'ഏലസ്
െണുുുപിടിചുുതംു' മാധയുമങുുളാണ.ു എനുുായിരു
നുുുഅതികുുുസതയുാവസുു?ഒരുകമഡികുുലുുഎ
െയുുപകുമു്ുുരരീരതുുിലുളുുതികനചുണുുികുുാണി
ചുുുകോണുുാണുഏലസ്എനു്ുചിനതുീെരികുുാൻുുനരു
മം നടനുുത.ു ഒരു കതരകഞുുടുപു്ു ൊലതുുാണു
വലുുകു്ുപഞുുായതു്ുഡിവിഷനിവലകു്ുമതുുരിചുുു
പരാജയകപുുടുുഒരുവോൺുുനഗുസ്വനിതാവനതാവി
കുുുമുടിസിപിഎംനപുവരുുതുുെരുുമുറിചുുുഎനുു
വാരുുതുുഒനുുാംവപജിലുുഇടുുത.ുഅവരുുസവുയംമു
ടിമുറിചുുതാകണനുുുപിനുുീടുവോധയുകപുുടുുിവലു?ുതി
രുതുുിവോ?മാപുുുപറവഞു?ു-മുഖയുമനനുുുിവോദി
ചുുു.
നപുതിപകുുവനതാവുസവുനുുംഅണിെവോടുപ
റഞുുികലുുങുുിലംുസവുനുുംപാരുുടുുിയികലജനനപുതി
നിധിെവോടുഎങുുിലംുമാനയുമായിവോഷയുലുുമീ
ഡിയയിലുുഇടകപടാൻുുപറയണം-പിണറായിപ
റഞുുു.
കോവിഡുപരിവോധനയിലവെരളംഇളവുന
ലെികയനുു നപുതിപകുുവനതാവികുുുആവോപ
ണംൊരയുങുുൾഅറിയാതുുതിനാലാകണനു്ുമു
ഖയുമനനുുുി പിണറായി വിജയൻ. ഇകതലുുാം വാര
തുുാസവമുുളനങുുളിലവനരവതുുവയുകുുമാകുുിയ
താണ.ുഅകൊനുുുംനപുതിപകുുവനതാവുവെടുുിടുുും
വെൾകുുാതുുമടുുിലഅവതരിപുുികുുുെയാണ.ുഈ
രാഷ്നടുീയൌരലംപണുുായിരുകനുുങുുിലകുറചു്ു
ഫലികുുുമായിരുനുുു.എനുുാലഇനു്ുസാവങുുതിെ
വിദയുയുകട ലഭയുതഎലുുാവരകുുുമുണു്ു. പറയുനുു
ൊരയുങുുൾഎവപുുൾവവണകമങുുിലംുപരിവോധി
കുുാവുനുുതരതുുിലലഭയുവുമാണ.ു

പോൺപരഖകൾ:
നയ്ായീകരിച്്്മ്ഖയ്മപത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം: കോവി
ഡുവോഗിെളുകടസമുുരകുുംെ
കണുുതുുുനുുതിനായി കോ
കബലവോൺവരഖെൾവര
ഖരികുുുനുുതുവോഗിെളുകടസവു
ൊരയുതയിവലകുുുളുുെടനുുുെ
യറുുമാകണനുുവാദതുുിലുുെഴ
മുുികലുുനുു്മുഖയുമനനുുുിപിണറാ
യിവിജയൻ.
കൊലീസ്നിരവധിസാവങുു
തിെവിദയുെൾുു ഉപവോഗികുുു
നുുുണുു്. അതികുുു ഭാഗമായാ
ണു കോവിഡു വോഗിെളുകട
വോൾുുഡീകറുുയിലുുസ്കറവകുു
രുുഡു(സിഡിആരുു)വരഖരികുുാ
ൻുുകൊലീസ്വമധാവിനിരുുവദ

രംനലുുെിയത.ുവോഎൻുുവോ
ഴസുക്മുു്ു ഏജൻുുസിെൾുുകുു്
ഈരീതിയിലുളുുവിവരവരഖ
രണംനടതുുാൻുുഅനുമതിയു
ണു്ു.കൊതുജനാവോഗയുവംുസു
രകുുയംു മുൻുുനിരുുതുുിയാണു
വെരളതുുിലംുസിഡിആരുുവര
ഖരിചുു്വോഗിെളുകടവിവരങുു
ൾുുെകണുുതുുുനുുത.ുസമുുരകുും
െകണുുതുുുനുുതിനുളുു ഏറുു
വംുഫലനപുദമായമാരുുഗമാണി
ത.ുഇങുുകനവരഖരികുുുനുുവി
വരങുുൾുുമകറുുരാൾുുകു്ുകെമാ
റുെവോ മറുുുൊരയുങുുൾുുകുു് ഉ
പവോഗികുുുെവോകചയുുികലുു
നു്ുമുഖയുമനനുുുിപറഞുുു.

മതപഗ്ന്്ംവിതരണം
പര്ോപട്്പോള്്ഓഫിസര്്ക്്്
കസ്്്്ംസ്പോട്്ീസ്നൽകി
തിരുവനനുുപുരം:യുഎഇവോൺസുവലറുുി
കുുുനയതനനുുുബാവഗജുെളുമായിബനുുകപുു
ടുു വരഖെൾ നലെണകമനുു് ആവരയുകപുുടുു്
സംസുുാന വനുൊവടുുവോൾഓഫീസരകുു്െ
സുുുുംസ്െതുു്നലെി.മതനഗുനുുംനയതനനുുു
ബാഗുവഴിഇറകുുുമതികചയുുാൻുുസംസുുാന
തുുിനു അനുമതി നലുുൊൻുു െഴിയിലുു. പി
കനുുങുുകനയാണുവിതരണംനടനുുകതനുു്െ
സുുുുംസ്വോടുുീസിലുുവോദികുുുനുുു.
രണുു്വരുുഷതുുിനുളുുിലുുഎനതുനയതനനുുു
പാഴുസലുെൾുു വകനുുനുു് അറിയികുുണകമ
നുുുംെസുുുുംസ്ആവരയുകപുുടുുു. വനരികടുുതുുി
വിരദീെരണംനലുുൊനാണുആവരയുകപുുടുുി
രികുുുനുുത.ുനയതനനുുുബാഗുെൾുുകുു്െസുുുും
സ്കുുിയറൻുുസ്നലുുെണകമങുുിലുുസംസുുാന
വനുപാവടുുവോൾുുഓഫിസറുകടസരുുടുുിഫികുുറുു്

ആവരയുമാണ.ു നയതനനുുു ബാഗിലുു എകനുു
ലുുാം സാധനങുുളുകണുുനുു് വയുകുുമാകുുുനുു
വോൺുുസുവലറുുികുുു റിവപുുരുുടുുിലുു വനുപാവടുു
വോൾുുഓഫിസരുുഒപുുിടുുാലുുമാനതുവമെസുുുുംസി
നുബാഗുവിടുുുനലുുൊൻുുെഴിയുെയുളുുു.എ
നുുാലുുനയനനുുുപാഴുസലുുവഴിമതനഗുനുുങുു
ൾുുകോണുുുവരാവോഅതിനുസംസുുാനതുുി
നുനികുതിഇളവുനലുുൊനുളുുസാകുുുയപ
നതുംനലുുൊവോെഴിയികലുുനുുാണുചടുുങുുൾുു
പറയുനുുത.ുഎനുുിടുുുംഎങുുകനബാഗുപുറ
വുതുകുു്വൊകയനുുാണുഅവനുവഷണഉവദുയാ
ഗസുുരുകട സംരയം. ഇകുുാരയുതുുിലാണു
വനുപാവടുുവോൾുുഓഫിസവോടുവിരദീെരണം
വോദിചുുിരികുുുനുുത.ു
മാരുുചുു് നാലിനു വോൺുുസുവലറുു് ജനറലി
കുുുവപരിലുളുുനയതനനുുുബാഗിലുകടആറാ

യിരംമതനഗുനുുംഎതുുികചുുനുുുംഅതുഉനുു
തവിദയുാഭയുാസവകുപുുികുുുനിയനനുുുണതുുി
ലുളുുസി ആപറുുുികുുു ഓഫിസികലതുുികചുു
നുുുമാണുെകണുുതുുലുു.ഇതിലുുരണുു്തരതുുി
ലുളുുചടുുലംഘനമാണു നപുാഥമിെമായിഉയ
രുുതുുികുുാടുുുനുുത.ു
ഒനുു്, നയതനനുുു ബാഗിലുകട മതനഗുനുും
കോണുുുവരാൻുുഅനുമതിയിലുു.രണുു്,മനനുുുി
മാരുുവനരിടുു്വിവദരരാജയുങുുളുകടനയതനനുുു
ഓഫിസുമായിബനുുകപുുടരുത.ുബനുുകപുുട
ണകമങുുിലുുസംസുുാന വനുപാവടുുവുകുൾുുഓ
ഫിസറുകടഅനുമതി വവണം. രണുുാമകുതു
ചടുുലംഘനതുുികുുുഅവനുവഷണതുുിവലകുുാ
ണുെസുുുുംസ്െടനുുിരികുുുനുുത.ുസംസുുാന
വനുപാവടുുവുകുൾുു ഓഫിസറുകട അനുമതി
വോകടമനനുുുികെ.ടി.ജലീവോസിആപറുുുികല

ഉവദുയാഗസുുവോയുഎഇവോൺുുസുവലറുുുമാ
യിബനുുകപുുടുുകതനുു്അവനുവഷികുുും.ഇതി
നായിനപുവതുയെഇളവുനലുുെിയിടുുുവുടുകയ
നുു്വിരദീെരികുുണകമനുുുംവോടുുീസിലുണുു്.
വനരകുതുസിആപറുുുിലുുകറയഡുുനടതുുി
യംുഉവദുയാഗസുുകരവോദയുംകചയതുംുെസുുുും
സ് വിവരങുുൾുു വരഖരിചുുിരുനുുു. കുടാകത
സവുരുുണകുുടതുു്വെസ്നപുതിെളുകടവോൺുു
വിരദാംരങുുൾുുനലുുൊതുുതിനുബിഎസഎ്
ൻുുഎലുുിനംുെസുുുുംസ്വോടുുീസ്നലുുെിയിടുുു
ണുു്. നപുതിെളുകടവോൺുുവിളിെളുകടവിര
ദാംരങുുൾുുനലുുൊതുുതിനാണുബിഎസഎ്
ൻുുഎലുുിനുവോടുുീസ്നലുുെിയത.ുബിഎസഎ്
ൻുുഎലുുജനറലുുമാകനജവോടംുവനരികടുുതുുി
യാണുവിരദീെരണംനലുുൊൻുുആവരയുകപുു
ടുുത.ു

പപ ട്്ി മ ്ടി യി ല്് 
മാ ധയ് മ സം ഘം 
കവ്ാ റ ന്്്ീ േി ല 
തിരുവനനുുപുരം:കപടുുിമുടിയി
ലുുദുരിതാരവുാസനപുവരുുതുുന
ങുുൾുുറിവപുുരുുടു്ുകചയുുാൻുുഎ
തുുിയമാധയുമസംഘതുുികല
കനുഡവരുുകു്ുകോവിഡുസുുി
രീെരിചുുു.ആരിലുുനിനുുുവോ
ഗംഉണുുാകയനു്ുെകണുുതുുിയി
ടുുിലുു.ഇവദുുഹംസിഎഫഎുലുുടി
സിയിലുുചിെിതുുയിലാണ.ുതു
ടരുുനു്ുഇവദുുഹവുമായികഹറി
സക്ുവോണുുാകറുുുുളുുമാധയുമ
നപുവരുുതുുെരുുഉൾുുകപുുകടയുളുു
26വപരുകടലിസു്ുുുതയാറാകുുി.
12വപരുകടപരിവോധനാഫ
ലംകനഗറുുീവാണ.ു14വപരുകട
പരിവോധനാഫലംവരാനു
ണു്ു.
ആരുുകുുുംഎവികടവചുുും
കോവിഡുബാധികുുാകമനുു
കതളിവാണികതനു്ുമുഖയുമനനുുുി
പിണറായിവിജയൻപറഞുുു.
ഇവപുുൾുുആടീംഉൾുുകപുുകടസ
മുുരുുകുുപടുുിെയിലുളുുഎലുുാ
മാധയുമനപുവരുുതുുെരംുഒനുുാ
കെെവുാറുുുീനിലുവൊവെണുു
അവസുുയാണ.ുഇവപുുഴംുന
മുുൾുുകോവിഡിലുുനിനുുുമു
കുുരലുു.അതിനാലുുതകനുുഅ
തുുരംനപുവദരങുുളിലുുവൊകു
വപുുൾുുമതിയായആവോഗയു
ജാനഗുതപാലികുുണകമനു്ുമു
ഖയുമനനുുുിഅഭയുരഥിചുുു.

നപ് തി പ ക്് നേ താ വി നോ ട ്മ ്ഖയ് മ നത്്്ി

സിറ്്ിഗയ്ാസ1്4,450പരർക്്്
നൽകാൻതയാർ
തിരുവനനുുപുരം:എറണാകുളംനഗരതുുിലുുനടപുുാകുുു
നുു സിറുുി ഗയുാസ് വിതരണ പദുുതിയുകട ഭാഗമായി
14,450െണകുഷനുെൾുുനലൊൻതയാറായതായിമു
ഖയുമനനുുുിപിണറായിവിജയൻ.ഇതുനാടിനാകെഉപൊ
രനപുദമാണ.ുൊരണംഒരുവീടുുിലുുഗയുാസിുുുഇനുുനകച
ലവിലുു30രതമാനവതുുളംകുറവുവരംു.മാനതുമലുു,സുുി
രമായിഗയുാസ്ലഭയുമാകുെയംുകചയുുും.ഇതുമായിബ
നുുകപുുടുു്ജിലുുാഭരണസംവിധാനംആവരയുമായഎലുുാ
സഹായവംുനലുുെണകമനു്ുനിരുുവദരംനലുുെി.

ക്്ീരകർഷകർക്്്
സബസ്ിഡി
തിരുവനനുുപുരം:കുുീരസംഘ
ങുുളിലുുപാലളകുുുനുുെരുുഷെ
രുുകുു്ഈമാസം17മുതലുുൊ
ലിതുുീറുുചാകകുുനുുിനു400രു
പ സബസുിഡി നിരകുുിലുു ന
ലുുകുകമനുു് മുഖയുമനനുുുി പിണ
റായിവിജയൻ.
ഏനപുിലുുമാസംഅളനുുപാ
ലികുുുഅടിസുുാനതുുിലുുപര
മാവധി അഞുു് ചാകുു് ൊലി
തുുീറുുഒരുെരുുഷെനുഎനുുനി
ലയിലുു2.95ലകുുംചാകുു്ൊ

ലിതുുീറുു വിതരണം കച
യുുും.13,869െരുുഷെരുുകുു്ഇതു
വകര88.2വോടിരുപെിസാൻുു
കനുെഡിറു്ുൊരുുഡിലുകടബാങുുു
െൾുു മുവഖന അനുവദിചുുിടുുു
ണു്ു.
പാലുുസംഭരണ,വിപണന
നപുവരുുതുുനങുുളിലുുഏരുുകപുുടുുി
ടുുുളുുകുുീരസംഘംജീവനകുുാ
രുുകുു് കോവിഡു ബാധിചുുാലുു
അടിയനുുിരസഹായമായി10,
000രുപലഭയുമാകുുും.

440 മ ഴ മ റ 
സ്്ാ പി ച്്്: 
മ ്ഖയ് മ നത്്്ി 

പര്കാശാനന്്സവ്ാമിചികിത്്യിൽ
വാർത്്കൾഅടിസ്്ാനരഹിതമമന്്്ശിവഗിരിമഠം
തിരുവനനുുപുരം:വവദപണുുിതനംുരിവഗി
രിമഠംമുൻുുഅധയുകുുനുമായസവുാമി നപുൊ
രാനനുുകയഅനയുായമായിതടങുുലിലുുവചുുിരി
കുുുെയാകണനുുതരതുുിലനപുചരികുുുനുുവാ
രതുുെൾ തീരതുുും അടിസുുാന രഹിതമാ
കണനുു്നരുീനാരായണധരമസംഘംനടുസുു്ുുജന
റലകസനെുടുുറിസവുാമിസാനനുുുാനനുു.
അവദുുഹതുുികുുു ജീവനു ഭീഷണികയനുുാ
വോപിചുു് ചില നികുുിപതു താതപുരയുകുുാര
കഹവുകുടതിയിലുുഹരുുജിനലെിയിരുനുുു.
ഇതുമായിബനുുകപുുടുു്വെസ്നടകുുുനുുതിനി
കടചിലമാധയുമങുുൾകുുുപണംനലെികതറുുാ
യവാരതുുെൾനപുചരിപുുികുുുെയാണുഒരുവി
ഭാഗകമനുു്സാനനുുുാനനുുകമകനുടാവാരതുുവോടു
പറഞുുു. നപുൊരാനനുു സവുാമികയആശുപ
നതുിയില നപുവവരിപുുിചുുിരികുുുനുുതുചിെിതുു
യുകടഭാഗമായാണ.ുരിവഗിരിമഠതുുികുുുസം
രകുുണതുുിലഎലുുാവിധസൗെരയുങുുളുമു
ളുുമുറിയിലാണുഅവദുുഹംെഴിയുനുുത.ു
98വയസ്െഴിഞുുസവുാമികയചിെിതുുയു
കടഭാഗമായിപുറതുുുനിനുു്എതുുുനുുവരകുു്
ൊണുനുുതിനുനിയനനുുുണംഉണുു്.ഇതുമുലം
സവുാമികയസവുാധീനികുുാനംുരാനടുുുീയതുുിലട
കുുംസുുാനമാനങുുൾവനടാനുമായിഎതുുി

യിരുനുുചിലരകുു്അതിനുെഴിയാകതവനുു
തികനതുടരനുുുണുുായപരാതിയാണിത.ുവെ
സ്പരിഗണിചുുജഡജുിവീഡിവോവോൺഫറ
ൻസിലുകടസവുാമിയുമായംുആശുപനതുിഅ
ധികുതരുമായംുസംസാരികുുുെയംുഅവദുുഹ
തുുികുുുഅസുഖവിവരങുുൾമനസിലാകുുുെ
യംു കചയതുതാണ.ുഇതിനിടയിലാണുവയുാജ
വാരതുുയുമായി ചിലര ഇറങുുിയിരികുുുനുു
കതനുു്സാനനുുുാനനുുവയുകുുമാകുുി.
ഹരുുജിയുകടഉവദുുരയുശുദുുിയിലുുസംരയമു
ണുു്.അതുകോണുുുതകനുു50,000രുപകെടുുി
വയകുുുാൻുു ഹരുുജികുുാരവോടു വോടതി നി
രുുവദരിചുുിടുുുകണുുനുുുംഅവദുുഹംപറഞുുു. വ
രുുകുുലയിലുുനരുീനാരായണധരുുമസംഘംനടുസുു്ുു
നടതുുുനുുആശുപനതുിയികലവോരുുചുുറിവോടു
വചരുുനുുുളുു കൊടുുികപുുളിഞുു മുറിയിലാണു
നപുൊരാനനുുെഴിയുനുുകതനുുുംഅവദുുഹതുുി
കുുുജീവൻുുഅപെടതുുിലാകണനുുുംചുണുുി
കുുാടുുിതിരുവനനുുപുരംസവുവദരിഎം.വിവജ
നനുുുകുമാരുുആണുഹരുുജിയുമായികഹവുകുട
തികയസമീപിചുുത.ുഎസഎ്ൻുു നടുസുു്ുു ഭാരവാ
ഹിെളുകടഅനയുായമായതടങുുലിലാണുസവുാ
മി നപുൊരാനനുുകയനുുുമായിരുനുുുഹരുുജിയി
ലുുപറഞുുിരുനുുത.ു

തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
തു്ുആകെഇതുവകര440മഴ
മറസുുാപിചുുുകവനു്ുമുഖയുമ
നനുുുിപിണറായിവിജയൻ.ജ
നുവരിയിലുുനപുഖയുാപിചുുപനനുുു
ണുുിനപരിപാടിെളിലുുഒനുുാ
യിരുനുുുപചുുകുുറികുഷിയുകട
വളരുുചുുയകുു്ുഉതകുനുുമഴമറ
യുകടവയുാപനം.
കുഷികുുാരുുമഴമറരീതിയര
ണുുുകെയംുനീടുുിസവുീെരിചുുു.
ഇതുവഴി42,535ചതുരനരുമീറുു
രുുസുുലതു്ുകുഷിനടതുുും.
ഈമാസംപദുുതിലകുുുയംപു
രുുതുുീെരികുുും.
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രേശീയവിേയ്ാഭയ്ാസെയം:
നവബിൊർസംഘെിപ്്ിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:തകാചുുിചാ
വറ കളചുുറൽ തസുുുറിതുുു
ആഭിമുഖയുതുുിൽ "വദശീയ വി
ദയുാഭയുാസനയം തപുതീകുുകളംു
തവലുുുവിളികളംു'എനുുവിേയ
തുുിൽതവബിനാർസംഘടിപുുി
ചുുു.
വോകയുവജനദിനമായഇ

നുുതെ വവകുവനുുരം 3.30നു 
ആരംഭിചുു തവബിനാർ യുഎ
നുുിലംുഇനുുുയയിലംുവസവനം
അനുേഠ്ിചുു സിവിൽ സർവീ
സ്ഉവദുോഗസുുൻഎം.പി.വോ
സഫുഉദഘുാടനംതചയതു.ുവദ
ശീയവിദയുാഭയുാസനയംമികചുു
ആശയമാണ.ു എനുുാൽ, നലുു
ആശയങുുള രുപതപുുടുതുുി
യാൽ വൊരാഅതു നടപുുിൊ
കുുാൻ കഴിയണതമനുു് അവദുു
ഹംപറഞുുു.
കാെടിസംസക്ുതസർവക

ൊശാെമുൻവവസ്ചാൻസി
െർവോ.എം.സി.ദിെീപുകുമാ
ർ, ഡൽഹി സർവകൊശാെ
വോേയുൽസയൻസ്വിഭാഗം

അധയുാപകനംു തപുധാനമതനുുുി
യുതടഓഫീസ്മുൻഡയറകറുുു
റുമായതതുപാഫ.ബിവോയുവോ
ബ,ുകാെികുുറു്ുസർവകൊശാെ
മുൻമെയാളവിഭാഗംവമധാവി
തതുപാഫ. വോ. തക. ശിവരാജ
ൻ,മരിയൻവോതളജുതപുിൻസി
പുുാളഫാ.വോ.വോയിഎതബു
ഹാം,തസു്ുുതതവരസാസ്വോ
തളജുഡയറകറുുുർസിറുുുുർവോ.
വിനീത,സിബിഎസഇ്സക്ു
ള മാതനജതുമുു്ു അവോസി
വയേൻതപുസിഡു്ുുഅഡേു.ടി.
പി.എം.ഇതബുാഹിംഖാൻ,വകര
ള സവോദയ വോംപുുകുസസ്
വോണുുതഫഡവറേൻുുസതടുേറ
ർഫാ.ബിജുതവടുുുകവലുുൽ,തക
എസട്ിഎതപുസിഡുു്ുതക.തജ.
ഹരികുമാർ, തകപിഎസട്ിഎ
തപുസിഡുു്ുവി.തക.അജിതകുു
മാർ തുടങുുിയവർ സംസാരി
ചുുു. നിരവധി വിദയുാർഥികളംു
വിദയുാഭയുാസ-സാമുഹികരംഗ
തതുുതപുമുഖരംുതവബിനാറിൽ
പതങുുടുതുുു.

രാജയ്സഭാഉപനതരനഞ്്ട്പ്്്24ന്

ൈരിൈരവര്്മറോലനക്്സ്
ൊല്പപ്തികള്നെജീവപരയ്ന്്ം
ഹൈരക്്െതിശരിവച്്്
തോചുുി:വിവാദമായഹരിഹരവർുുമതോെപാതകവകുു

സിൽുുആദയുനാലുതപുതികളുുകു്ുവിചാരണവകുുടതിവിധി
ചുുജീവപരയുനുുംശികുുവഹവകുുടതിശരിവചുുു.അഞുുാം
തപുതിവോസഫിതനതവറുതതവിടുുു.ആറാംതപുതിഹരിദാ
സിതനകീഴവുകുുടതിതവറുതതവിടുുതുവോദയുംതചയതുുള
ളഹർുുജിവഹവകുുടതിതളളി.തെവശരിസേുവദശികളായ
ജിവതേ,്രഖിൽുു,കുറുുുയാടിസേുവദശിഅജീേ,്ചാെകുുുടി
സേുവദശിരാവഗേ്എനുുിവരുതടജീവപരയുനുുംശികുുയാ
ണുശരിതവചുുത.ു
തിരുവനനുുപുരം വടുുിയുർുുകുുാവിനുസമീപംസേുനുും

സുഹുതുുിതുുുവീടുുിൽുു2012ഡിസംബർ24നുരാവിതെയാ
ണുഹരിഹരവർുുമതോലുുതപുുടുനുുത.ുരതനുവയുാപാരിയാ
തണനുുുംരാജകുടംുബാംഗമാതണനുുുംവിശേുസിപുുിചുു്ഇ
യാളുുകാണിചുുരതനുങുുളുുവാങുുാതനതുുിയവരാണുതോ
െതപുുടുതുുിയത.ുരതനുങുുളുുവാങുുാതനതുുിയവർുുവിെ
തയതചുുലുുിയുളുുതർുുകുുതതുുതുടർുുനു്ുഹരിഹരവർുുമതയ
വലുുവോവോംമണപുുിചുു്വശേംകടനുുുകള
തുഞുനുുാണു തൊെീസിതുുു കതണുുതുുൽുു.
വലുുവോവോംഅധികമായതിനാൊണുവ
ർുുമ മരിചുുത.ു പവകുു ഹരിഹര വർുുമയാതര
വുനുഭുതകാെംഎതനുുവുനുകതണുുതുുാ
നാവാതത തൊെീസ് അവനുേേണം അവ
സാനിപുുികുുുകയംുതചയതു.ു
65മുതു്ു,16പവിഴം,73മരതകം,22വവ

ഡുരയും,നാലുമാണികയും,അഞു്ുഇതദുുുനീെം,
29പുേയുരാഗംകയുാറു്ുസ്വറുുണുു,എമറാളുുഡു
തുടങുുിയരതുനങുുളാണുവർുുമയുതടപകുു
ൽുുഉണുുായിരുനുുതു.ആദയുംരതനുങുുളുുവയുാ
ജമാതണനുുു തൊെീസ് പറതുഞുങുുിലംു
വോടികളുു മതികുുുനുു രതനുങുുളാണിതത
നു്ുപിനുുീടുവയുകുുമായി.
വർുുമമാവവെികുുരരാജകുടംുബാംഗമായി

രുനുുുതവനുുായിരുനുുുആദയുംതപുചരിപുുികുുതപുുടുുത.ു.മാവവ
െികുുരരാജകുടംുബംഇതുനിവേധിചുുു.തുടർുുനു്ുപുഞുുാ
ർുുരാജകുടംുബാംഗതമനുുായിതപുചരണം.അതംുശരിയ
തലുുനുു് കതണുുതുുി. പിടികിടുുാപുുുളുുിസുകുമാരകുുുറുപുു്
ആതണനു്ുവതരസംശയമുയർുുനുുു.മാധയുമങുുളിൽുുചുവട
റിയചർുുചുുകളുുവതരനടതനുുങുുിലംുഇതുവതരഇവദുുഹം
ആരാതണനുു്മനസിൊയിടുുിലുു.ഹരിഹരവർുുമയുതടരണുു്
ഭാരയുമാർുുകുുുംഇയാളാരാതണനുു്വയുകുുമായിഅറിയിലുു.
ഇവദുുഹതുുിതുുുഎലുുാതിരിചുുറിയൽുുവരഖകളംുവയുാജമാ
തണനുുും വൊെീസ് കതണുുതുുി. വോയമുുതുുുർുു വറസ്
വോഴുസ്കുുബുുിനടുതതുുവയുാജവിൊസതുുിൽുുവർുുമപാസ്
വൊർുുടുു്എടുതുുിരുനുുു.ഹരിഹരവർുുമയുതടവയുകുുമായ
ചിതതുങുുളുുപുറതുുുവിടുുിടുുുവൊലംുആരംുഅവദുുഹതുുി
തനകുറിചു്ുകുടുതൽുുവിവരംനൽുുകിയിലുു.

കരിപ്്്ർവിമാെദ്രന്്ം:
ബാരേജ്കള്്കനട്്ത്്ാൻപരിരോധെ
സവ്ന്്ംലേഖകന്്
കരിപുുുർുു: വിമാന ദുരനുുതുുിൽുുതപുുടുുവരുതട
ബാവഗജുകളുുതിരിചുുുനൽുുകാനുളുുനടപടി
തകുമങുുളതുടങുുി.യുതകയിൽുുനിനുുുളുുതക
വനുയാണുുഎനുുകമുുനി
യാണുഅവശിടുുങുുളി
ൽുു പരിവോധന നട
തുുുനുുതതനുു് എയർുു
ഇനുുുയഎകുസത്പുസ്അ
ധികുതർുു അറിയിചുുു.
യാതതുകുുാർുു വകവശ
വംു കാർുുവോയിലുമാ
യി തോണുുുവനുു വ
സത്ുകുുളാണു കതണുു
തുുാൻുു തശുമം തുടങുുി
യിടുുുളുുത.ു ഇകുുാരയു
തുുിൽുുവിദഗധുരായയുതകകമുുനിതകവനുയാ
ണിതുുുഇരുപതംഗസംഘംഇനുുതെരാവിതെ
ഏഴുമണികുുാണുപരിവോധനആരംഭിചുുത.ു
വിമാനതുുിതുുുവാെറുുംമുതൽുുനടുഭാഗവംു

കഴിഞുുുനിൽുുകുുുനുുതാണുകാർുുവോവമഖെ.
വിമാനംതൊളിചുുുമാതതുവമഇവിവടകുു്കടകുുാ
നാവ.ുയാതതുകുുാരുതട235ബാഗുകളാണുഎ
യർുുഇനുുുയാഎകുസത്പുസിൽുുഉണുുായിരുനുുത.ു
ഇതിനുപുറവമവിവിധകാർുുവോകമുുനികളുു

ദുബായിൽുുനിനുു്തോണുുുവനുുബാവഗജുകളു
മുണുു്.പെതംുതപരുമഴയിൽുുകുതിർുുനുുനിെ
യിൊണ.ു
യാതതുകുുാർുു കയുാബിനിൽുു വകവശം സു

കുുിചുുിരുനുുബാഗുകളംുചിതറികുുിടപുുാണ.ുഇ
തു എവപുുളുു തിരി
വചുുൽുുപുുികുുാതമനുു
കാരയുതുുിൽുു തീരു
മാനമിലുു.വവഗതുുി
ൽുുതോടുകുുുനുുതി
വനകുുാളുുയഥാർുുഥ
ഉടമയകുുു് വകമാ
റാനാണു അധികു
തർുു തപുാധാനയുംന
ൽുുകുനുുത.ു കറുുുും
സ-്തപാെീസ്കുുിയ

റൻുുസുകളുുപുർുുതുുിയാവകുുണുുതുമുണുു്.
പാസ്വൊർുുടുു്നടുുമായവർുുപുതിയവകിടുുാ

ൻുുനടപടിതകുമങുുളുുആരംഭികുുുനുുതാവംുഉ
ചിതം.കയുാബിൻുുബാഗുകളുുവവഗതുുിൽുുനശി
കുുാൻുുഇടയുതണുുനുുതിനാൊണിത.ുഅവശി
ടുുങുുളുുകുുിടയിൽുുഅതിസുകുു്മപരിവോധന
നടതുുിതൊടുുുംതൊടിയംുവൊലംുയഥാർുുഥഉ
ടമസുുതരഏൽുുപികുുാനാണുതശുമതമനുു്എയർുു
ഇനുുുയഎകുസതപുസ്അധികുതർുുഅറിയിചുുു.

ഹസബര്്ആപക്മണം:ഡിഐജിഗ്ര്ഡിൻ്്അനവ്േഷിക്്്ം
തിരുവനനുുപുരം: മാധയുമ തപുവർുുതുു
കർുുതകുുതിരായവസബർുുആതകുമണ
തുതുകുുുറിചുു്തിരുവനനുുപുരംവറഞുു്
ഡിഐജിസഞജുയുകുമാർുുഗുരുഡി
ൻുുഅവനുേേികുുും.വസബർുുതൊെീ
സ,് വസബർുു തസൽുു, വസബർുു
വോം എനുുിവങുുളിതെ ഉവദുയാഗസുു
രംു അവനുേേണ സംഘതുുിലുണുുാ

വംു.തോവിഡുവയുാജതപുചരണങുുളംു
നിരീകുുികുുണതമനുുും,നടപടിതയടു
കുുണതമനുുുംഡിജിപിനിർുുവദശിചുുിടുുു
ണുു്.
സാമുഹികമാധയുമങുുളുുനിരീകുുിചുു്

വസബർുുതസൽുു24മണികുുുറിനകം
റിവുപുർുുടുു് നൽുുകണതമനുു് ഡിജിപി
വോകുനാഥു തബഹറ് ആവശയുതപുുടുുു.

സേുർണകുുടതുു് വകസുമായി ബനുു
തപുുടുു് മുഖയുമതനുുുിവോടു വോദയുങുുളുു
വോദിചുുതിനുവശേംഏേയുതനറുുിനയുു
സിതെആർുു.അജയവോേ,് തക.ജി.
കമവെേ,് മവോരമ നയുുസിതെ നിേ
പുരുവോതുുമൻുു, ജയഹുിദുു് ടിവിയി
തെതപുമീളവോവിദുു്എനുുിവർുുതകുുതി
തരവസബർുുആതകുമണംരുകുുമാണ.ു

പത്്വാഭസേ്ാമിനഷ്്പത്ത്്ിറ്്്
ഭരണച്്്മതലഹകമാറാം
നയുുഡൽുുഹി:തശുീപതുുനാഭസേുാമി
വകുുതതുതുുിതുുുഭരണചുുുമതെഅ
ഞുുംഗഭരണസമിതികു്ുവകമാറാ
തമനു്ുവയുകുുമാകുുിവകുുതതുംതടുറുുുുി
സുതപുീം വോടതിയിൽുു സതയുവാ
ങമുുെംനൽുുകി.സുതപുീംവോടതി
നിർുുവദശ തപു
കാരമാണു
വകുുതതും തടു
റുുുുിമുെംതി
രുനാളുു രാമ
വർുുമസുതപുീം
വോടതിയി
ൽുു സതയുവാ
ങമുുെംഫയ
ൽുു തചയതു
ത.ു
തടുറുുുുി ന

ൽുുകിയിരികുുുനുുസതയുവാങമുുെം
സുതപുീംവോടതിഅംഗീകരിചുുാൽുു
ഭരണസമിതിയംുഉപവദശകസമി
തിയംുഏതറവവകാതതരുപീക
രികുുാൻുു സാധികുുും. ജിലുുാ ജ
ഡജുിയുതടഅധയുകുുതയിലുളുുഭ
രണസമിതിയുതട കാൊവധി മു
നു്ുവർുുേമായിരികുുും.ഈകാെയ
ളവിൽുുഏതതങുുിലംുഅംഗം ഒഴി
യുകയാതണങുുിൽുു, ആ സുുാന
വതുുകു്ുപകരംവയുകുുിതയനിയമി
കുുും.
ആചാരവുമായിബനുുതപുുടുുുളുു

കാരയുങുുളിൽുുവകുുതതുതുുിതെമുഖയു
തതനുുുിയുതട നിർുുവദശം നടപുുിൊ
കുുാൻുുഭരണസമിതിബാധയുസുുരാ
യിരികുുുതമനുു് സതയുവാങമുുെ
തുുിൽുുവയുകുുമാകുുുനുുു.കുടാതത
തടുറുുുുിയുതടമുൻുുകുർുുഅനുവാദം

വാങുുാതത ഒ
രുമാസം 15െ
കുുതുുിൽുു കു
ടുതൽുു തുക
തചെവഴികുുാ
ൻുു ഭരണസമി
തികുു് അധി
കാരംഉണുുായി
രികുുിതലുുനുുും,
ഭകുുരുതട വി
കാരങുുളുു തവു
ണതപുുടുതുുു

നുുവിേയങുുളിൽുുതീരുമാനംഎ
ടുകുുുനുുതിനുമുൻപു തടുറുുുുിയുതട
അനുവാദം വാങുുണതമനുുും സ
തയുവാങമുുെതുുിൽുുപറയുനുുു.
വകുുതതുഭരണതതുുസംബനുുി

ചുു്എതനുുങുുിലംുരീതിയിലുളുുപ
രാതിഉതണുുങുുിൽുുഅതുമായിബ
നുുതപുുടുുുളുുനിർുുവദശംതടുറുുുുികു്ുഭ
രണസമിതികുു്വകമാറാൻുുസാ
ധികുുുതമനുുും അഭിഭാേകൻുു
ശയുാം വോഹൻുു മുവഖതന ഫയൽുു
തചയതുസതയുവാങമുുെതുുിൽുു തടു
റുുുുിവയുകുുമാകുുി.

പേവിയിൽവിറന്്ഴിവാകാൻ
രതീശൻസ്പപ്ീംനോടതിയിൽ
നയുുഡൽഹി:തശുീപദമുനാഭസേുാമിവകുുതതുംഎകസുി
കയുുടുുീവുഓഫീസർപദവിയിൽനിതനുുഴിയാൻഅനു
മതിവതടിവി.രതീശൻസുതപുീംവോടതിയിൽഅവപ
കുുനൽകി.ആനിെയിൽതാതനടുതുുനടപടികളു
മായിബനുുതപുുടുുുവിവിധവോടതികളിലുളുുനടപടി
കളറദുുാകുുണതമനുുുംഅവപകുുയിൽചുണുുികുുാടുുി.
തശുീപദമുനാഭസേുാമിവകുുതതുതടുസുുുുുംതടുറുുുുിതുുുഅഭി

ഭാേകനംു തനിതകുുതിതരഅടിസുുാനരഹിതവംു
ബാെിശവുമായആവോപണങുുളഉനുുയികുുുയാണ.ു
തിരുവിതാംകുർരാജകുടംുബതുുിതനഅപകീർതുുി
തപുുടുതുുുനുുവാർതുുമാധയുമതുുിനുനൽകിതയനുുാ
ണുആവോപണം.എനുുാൽവകുുതതുതടുറുുുുിതനവോരാ
ജകുടംുബതതുുവോഅപകീർതുുിതപുുടുതുുാൻഒരി
കുുലംുതശുമിചുുിടുുിലുു-അവപകുുയിൽവിശദീകരിചുുിടുുു
ണു്ു.
സുതപുീം വോടതി നിർവദശിചുുനുസരിചുുാണു അ

നയുാധീനതപുുടുുവകുുതതുആസത്ികളതിരിചുുുപിടികുുാ
ൻതശുമിചുുത.ുഉതുുവമഠംതകടുുിടവംുവൊപുുുമായിബ
നുുതപുുടു്ുമുൻസിഫുവോടതിയിൽതടുറു്ുുുനൽകിയഹ
ർജിയിൽവയുകുുിപരമായിതനിതകുുതിതരആവോപ
ണങുുളുനുുയിചുുു.തനിതകുുതിതരപരാതിഉണുുായിരു
നുുതവങുുിൽവോടതിതയയായിരുനുുുആദയുംസമീപി
വകുുണുുിയിരുനുുതതനുുുംഅഭിഭാേകൻതവങുുിടുുസു
തബുഹുുണയുംമുവഖനഫയൽതചയതുഅവപകുുയിൽ
ചുണുുികുുാടുുുനുുു.2017തമയുഒൻപതിനാണുവി.രതീ
ശതനവകുുതതുതുുിതെഎകസുികയുുടുുീവുഓഫീസറായി
നിയമിചുുത.ു

=കഷുുതരുംതരുസുുുുിസുതേുീംകോരരിയിൽുുസരയുവാങമുുലംനൽുുേി

മ്ളന്്്ര്ത്്ിപള്്ിതിങ്്ളാഴ്ചയക്്്കം
ഏററ്്ട്ക്്ണം:കലകറ്്്നോട്ഹൈനക്്ടതി
തോചുുി: മെങുുര
യാവകുുബായ
സഭയുതടവകവ
ശമുളുുമുളനുുുരു
തുുി മാർവുതുമ
ൻപളുുിഉടൻഏ
തറുുടുകുുാൻ എറ
ണാകുളം ജിലുുാ
കെകറുുുർകു്ുവഹവകുുടതിനി
ർവദശം.പളുുിഏതറുുടുതുുുതി
ങുുളാഴചുയകുുുകം കെകുറുുർ റി
വപുുർടു്ുനൽകണം.ജറുുുുിസ്എ.
എം.തേഫീക,ുപി.വോപിനാഥു
എനുുിവരടങുുിയ ഡിവിേനു
ബഞുുാണുഉതുുരവിടുുത.ു
ഓർതുുവോകസു് സഭാംഗ

ങുുളകുുുപളുുിയിൽആരാധ
നനടതുുാൻതൊെീസ്സംര
കുുണംനൽകണതമനുു്വഹ
വകുുടതിസിംഗിളതബഞു്ുവന
രതതുുഉതുുരവിടുുിരുനുുു.ഇതി
ൽനടപടിഉണുുായിതലുുനുുുകാ
ണിചുുുപളുുിതടുറുുുുിവോടതിയെ
കുുുയ ഹർജി നൽകിയിരുനുുു.
തോവിഡു വോഗ ഭീേണിയംു
തപുളയസാഹചരയുങുുളംുനിെ
നിെകുുുനുുതിനാൽ ഏതറുുടു
കുുാൻകഴിയുനുുസാഹചരയുമ
ലുുകെകറുുുർകുുുളുുതായിരുനുുു
സർകുുാർനൽകിയവിശദീകര
ണം.

ഇതിൽ അ
തുപതുിതപുകടി
പുുിചുു ജറുുുുിസ്
മുഹമുുദു മു
േത്ാഖു പളുുി
യുതടനിയതനുുു
ണം ഏതറുുടു
കുുുനുുതിനു

വകതദുുുവസനയുതട സഹായം
വതടുനുുതാണുനലുുതതനുുുവക
സ് പരിഗണികുുുനുുതിനിതട
വയുകുുമാകുുിയിരുനുുു. വകതദുുു
വസനതയവിനയുസികുുുനുുകാ
രയുതുുിൽ നിെപാടു അറിയി
കുുാൻ വകതദുുുസർകുുാരിവോടു
ആവശയുതപുുടുകയംു തചയതു.ു
ഇതിതനതിതരസംസുുാനസർ
കുുാർനൽകിയഅപുുീെിൽആ
ണുപളുുിഉടൻഏതറുുടുകുുാൻ
ഡിവിേൻതബഞുു്ഉതുുരവിടുു
ത.ുവിധിനടപുുിൊകുുാൻകുടു
തൽസമയംഅനുവദികുുാനാ
കിതലുുനുുുംഉതുുരവിൽവയുകുു
മാകുുിയിടുുുണു്ു.
സുതപുീം വോടതിതയ വിധി

തയതുുുടർനു്ുപളുുിയിൽതപുാർ
ഥന നടതുുാൻ ഓർതുുവോ
കസു്വിഭാഗംഎതുുിയിരുതനുു
ങുുിലംുയാവുകുബായവിഭാഗം
തടയുകയായിരുനുുുതവനുുാ
ണുആവോപണം.

ഷൗക്്ത്്ലിക്്്അനവ്േഷണമികവിന്ളളനേശീയപ്രസക്ാരം
തോചുുി:കുറുുാവനുേേണമികവിനുളളവകതദുുുആഭയുനുുരമ
തനുുുിയുതടപുരസക്ാരംവദശീയഅവനുേേണഏജൻസിയു
തട(എൻുുഐഎ)തോചുുിയുണിറുുിതെഅഡീേണൽസു
തപുണു്ുഎ.പി.േൗകുുതുുെികു്ു.വകരളതൊെീസിതെഏഴുഉ
വദുോഗസുുർകുുുംപുരസക്ാരംെഭിചുുു.വദശീയതെതുുിൽ21
വനിതാതൊെീസ്ഉവദുോഗസുുർകുുുംപുരസക്ാരംെഭിചുുി
ടുുുണു്ു.
കുതയുമായതതളിവുകളുതടയംുവസത്ുതകളുതടയംുഅ

ടിസുുാനതുുിൽുുയഥാർഥതപുതികതളകതണുുതുുുനുുതാണു
േൗകുുതുുെിയുതടരീതി.സേുർുുണകുുടതുുുവകസിതുുുഅ
വനുേേണചുുുമതെഏതറുുടുതു്ുഇരുപതുുിനാണുമണികുുുറി
നുളളിൽുുതപുധാനതപുതികളായസേുപനുതയയംുസദുുീപിതന
യംുഒളിതുുാവളംകതണുുതുുികുടുകുുാൻുുഅവദുുഹതുുിനാ
യി.ടി.പി.ചതദുുുവശഖരൻുുവധവകുുസിതെതപുതിതോടിസു
നിഅടകുുമുളളവതരരാതടുുുീയഎതിർുുപുുുകളുുവകവയകുുുാ
തതേൗകുുതുുെിപിടികുടിയിരുനുുു.
1995ൽുുഒനുുാംറാവകുുതടവകരളതൊെീസിൽുുഎസഐ്

യായേൗകുുതുുെിതെവശരിഡിവവഎസപ്ിയായിരി
തകുു2014ൊണുതഡപയുുവടുുേനിൽുുഎൻുുഐഎയിതെതുുി
യത.ുഐഎസ്റിതകുുടു്ുതമു്ുു,കനകമെവകസ,്തമിഴനുാടുുി
തെതീതവുവാദവകുുസുകളുുഎനുുിങുുതനസുതപുധാനവകസു
കളുതടഅവനുേേണംനടതുുി.150വെതറവപുുർുുതോലുുതപുുടുു

പാരീസ്ഭീകരാതകുമണവകുുസിൽുുതഫുഞു്ുഏജൻുുസികളുമാ
യിവചർുുനുുുളളഅവനുേേണതുുിലംുേൗകുുതുുെിയുണുുാ
യിരുനുുു.
കുറുുാവനുേേണമികവിനുളുുവകതദുുുആഭയുനുുരമതനുുുിയു

തടഇതകുുലുുതതുുതമഡെിനുവകരളതൊെീസിതെഏഴുഉ
വദുോഗസുുരാണുഅർുുഹരായത.ുഎസപ്ിമാരായതക.ഇ.
വബജു(വിജിെൻുുസ്ആൻഡുആുുുികറപേുൻുുബയുുവോ,
തിരുവനനുുപുരം),ബി.കുേണ്കുമാർുു(തടുാഫികുസൗതു്ു

വോണുു,തിരുവനനുുപുരം),ഡിവവഎസപ്ിമാരായസി.
ഡി.തശുീനിവാസൻുു(നർുുവകുുടുുികുതസൽുു,പാെകുുാട)ു,ഗിരീ
േ്പി.സാരഥി(സിതബുാഞു്ു,വോടുുയം),തക.എം.വദവസയു
(ഡിവവഎസപ്ി,ആെതുുുർുു),തക.ഇ.വതുപമചതദുുുൻുു(വറുുുുറു്ു
സത്പേയുൽുുതബുാഞു്ു,കണുുുർുു),ജി.വോണുുസണ(വിജിെ
ൻുുസ്ആൻുുഡുആുുുികറപേുൻുുബയുുവോ,വോഴിവകുുട)ു
എനുുിവരാണുതമഡെിനുഅർുുഹരായത.ു

കേരളപൊലീസിപലഏഴുകേർകുുുംപെഡൽ

എ. പി. ഷൗ ക്് ത്് ലി, കെ. ഇ. ബൈ ജ,് ൈി.  ക ്ഷണ് ക ്മാ ര്് , സി. ഡി. ശര്ീ നി വാ സ ന്് , ഗി രീ ഷ ്പി.  സാ ര ഥി, 
കെ. എം. ദേ വ സയ്,  കെ. ഇ. ദശ്പ മ ച ശദ്്് ന്് , ജി.  ദോ ണ്്സ ണ 

മുഖയുമനതുുുിയുടെനരുതികരണം
സമനിലടതറുുിയനിലയിൽ:ടെനുുിതുുല
തിരുവനനുുപുരം: മാധയുമങുുവോടുളുുമുഖയുമതനുുുിയു
തടതപുതികരണംസമനിെതതറുുിയനിെയിതെനുുുതപു
തിപകുുവനതാവുരവമശുതചനുുിതുുെ.മുഖയുമതനുുുിയു
തടഓഫീസുമായിവിവാദസത്തുീകുു്അതിശകുുമായ
ബനുുമുണുു്,എനുുാൽമാധയുമങുുളഒനുുുംറിവപുുർടുു്
തചയുുാൻപാടിതലുുനുുനിെപാടിൊണുമുഖയുമതനുുുി-തച
നുുിതുുെവാർതുുാസവമുുളനതുുിൽചുണുുികുുാടുുി.
തോവിഡുതപുതിവോധംഎനുുതുആറുമണിയിതെത

ളുുൽ മാതതുമാതണനുു നിെയിവെകുു് കാരയുങുുളഎ
തുുിയിരികുുുനുുു. മാധയുമ തപുവർതുുകർതകുുതിരായ
വസബർആതകുമണതുുിനുവെസൻസ്കിടുുുനുുതു
അവദുുഹതുുിതുുുവാകുുുകളിൽനിനുുാണ.ുമാധയുമങുുതോടുളുു

തപരുമാറുുതുുിൽ വോദികുുും തടുംപിനംുപിണറാ
യികുുുംഒവരവശെിയാണ.ുസർകുുാരിതുുുതോ
ളുുയംുതോളുുിവയപുുുുംആരുചുണുുികുുാണിചുുാ
ലംുഅവർതകുുതിതരചതദുുുഹാസംഇളകുുുനുുനി
െയിൊണുകാരയുങുുള.സത്പുിംകുുർമുതൽപാവ
ങുുളകുു്വീടുവചുുുതോടുകുുുനുുവെഫുപദുുതി
യിൽവതരഅഴിമതിനടകുുുവപുുളഅതൊനുുും
തപുതിപകുുംചുണുുികുുാണികുുരുത,ുമാധയുമങുുള
ചുണുുികുുാണികുുരുതുഎനുുനിെപാടിൊണുമു
ഖയുമതനുുുി.
സംസുുാനതുു്തോവിഡുതടസുുുുുകളുതടഎണുും

ഇവപുാുഴംുകുറവാണ.ുതടസുുുുുകളവർധിപുുികുുണം.മരണനിര

കുു്കുറചുുുകാണികുുാനംുസർകുുാർതശുമികുുുനുുു.വരാഗികളു
തടഎണുുവംുമരണസംഖയുയംുകുറവാതണനുു്കാണിചുു്തോ
വിഡുമഹാമാരിതയഒരുപിആർഅവസരമായിസർകുുാർഉപ
വയാഗികുുുകയാണ.ുതോവിഡുതപുതിവരാധതപുവർതുുനങുുതള
മുഖയുമതനുുുിമതുുരരുദുുിവയാതടകാണരുത.ുതാൻവനരതതുു
ചുണുുികുുാണിചുുമിറുുിവഗേൻതമവതുുഡ,ുകതണുുയുൻതമുു്ുതമ
വതുുഡുഎനുുിവയുമായിബനുുതപുുടു്ുമുഖയുമതനുുുിപരസയുസംവാ
ദതുുിനുതയുുാറാകണതമനുുുംതചനുുിതുുെപറഞുുു.വസബ
ർആതകുമണതതുുസംവാദംഎനുുാണുമുഖയുമതനുുുിപറയുനുുത.ു
മുഖയുമതനുുുിയുതടമകതളവയാമറുുാതരവയാവയുകുുിപരമായിഅ
ധിവകുുപികുുുനുു രീതിവയാടു വോണതഗുസിനു വയാജിപുുിതലുു
നുുുംതചനുുിതുുെവയുകുുമാകുുി.

സാമ്്ത്്ികസംവരണം:സർക്്ാരിനെതിരരഎൻഎസഎ്സ്
തപരുനുു (ചങുുനാവശരി): വകതദുുുസ
ർുുകുുാർുുതീരുമാനതതുുതുടർുുനുു്,മുനുുാ
കുുവിഭാഗങുുളിതെസാമുുതുുികമായി
പിനുുാകുുംനിൽകുുുനുുവർുുകുു്നിയമ
നങുുളിലംു വിദയുാഭയുാസസുുാപനങുു
ളിതെതപുവവശനതുുിനംു10ശതമാനം
സംവരണം ഏർുുതപുുടുതുുിതകുാുണുു്
തഫതരുുവരി13നുസംസുുാനസർുുകുുാ
ർുുഉതുുരവാതയങുുിലംുപിഎസ്സിവഴി
നടവകുുണുു നിയമനങുുളുുകുു് ഇതു ഇ
വപുാുഴംുബാധകമാകുുിയിടുുിതലുുനുു്എ
ൻഎസഎ്സ് ജനറൽ തസതകുടുുറി ജി. 
സുകുമാരൻനായർ.
ബനുുതപുുടുുസംവരണചുുടുുംവഭദഗതി

തചയുുാതുുതാണുഇതിനുകാരണം.ഉ
തുുരവുഇറങുുിആറുമാസംകഴിഞുുി
ടുുുംസംവരണചുുടുുംവഭദഗതിതചയുുാതുു
തുഅെംഭാവം മാതതുമലുു,ആ വിഭാഗ
വതുാുടുകാണികുുുനുുതികഞുുഅവ
ഗണനയംുആണ.ുഅർുുഹതതപുുടുുനിര
വധിആളുകളുതടഅവസരങുുളാണു
ഇതിലുതടനിവേധികുുതപുുടുനുുത.ു
സർുുകുുാർുു ഹയർുു തസകുുൻഡറി,

തവാവകുുേണൽുുഹയർുുതസകുുൻഡറി
സക്ുളുകളിൽുുവിവിധബാചുുുകളിൊ
യി അനുവദിചുു മാർുുജിനൽുു സീറുു് ഉ
ളുുതപുുതടയുളുു തമാതുും സീറുുുകളിൽുു
10ശതമാനംസീറുുുകളുുസാമുുതുുിക

മായി പിനുുാകുും നിൽ
കുുുനുുമുനുുാകുുസമുദാ
യങുുളുുകുു് സംവരണം
തചയതുു ഉതുുരവായിടുുു
ണുു്.നയുുനപകുുപദവിയി
ലുുാതുുതംുമറുുുപിനുുാകുു
വിഭാഗങുുളുുകുു് സംവര
ണംഅനുവദിചുുുവരുനുു
തുമായതപാതുവിദയുാഭയുാ
സ വകുപുുിനുകീഴിലുളുു
സംസുുാനതതുുഎലുുാഹ
യർുു തസകുുൻഡറി, തവാ
വകുുേണൽുു ഹയർുു തസ
കുുൻഡറിസക്ുളുകളിതെപുുസ്വണുു
തപുവവശനതുുിനാണുഈ10ശതമാനം
സാമുുതുുികസംവരണംഅനുവദിചുുി
രികുുുനുുത.ു മുനുുാകുു വിഭാഗതുുി
ൽുുതപുുടുനുുമാതനജതുമനുുുുകളുുനടതുുു
നുുഎയിഡഡുസക്ുളുകളുുതകുാുനുുും
ഈസംവരണആനുകുെയുംബാധകമ
തലുുനുുാണുഇതിൽുുനിനുുുംവയുകുുമാകു
നുുത.ു
മുനുുാകുു സമുദായം നടതുുുനുു

സക്ുളുകളുുകുു്50ശതമാനംതമറിറുു്,
20 ശതമാനം പടുുികജാതി- പടുുികവ
ർുുഗം,10ശതമാനംകമുുുയുണിറുുിതമറിറുു്,
20ശതമാനംമാതനജതുമുു്ുവകുോടുുഎ
നുുിങുുതനയാണുതപുവവശനതുുിനുഅ

നുമതി െഭിചുുിടുുുളുുത.ു
അവതസമയം, നയുുനപ
കുുസമുദായമാതനജതുമ
നുുുുകളുുനടതുുുനുുസക്ു
ളുകളുുകുുുംപിനുുാകുുവി
ഭാഗംനടതുുുനുുഎയഡു
ഡുസക്ുളുകളുുകുുും 40
ശതമാനംതമറിറുു്, 20ശ
തമാനംപടുുികജാതി-പടുുി
കവർുുഗം, 20 ശതമാനം
കമുുുയുണിറുുി തമറിറുു്, 20
ശതമാനം മാതനജതുമുു്ു
വകുോടുു എനുുിങുുതനയാ

ണുതപുവവശനതകുമം.എനുുുപറഞുുാൽുു,
മുനുുാകുുവിഭാഗതുുിൽുുനിനുു് വയുതയു
സത്മായികമുുുയുണിറുുി തമറിറുു് 10എ
നുുതിൽുുനിനുുും 20 ശതമാനമായി വ
ർുുദുുിപുുിചുുിരികുുുനുുു.അങുുതനതയങുുി
ൽുു,മുനുുാകുുവിഭാഗതുുിനുകമുുുയുണി
റുുിതമറിറുുിൽുുവർധനവുനൽകാതുുതു
എനുുിതുുു അടിസുുാനതുുിൊതണ
നുുുമനസിൊകുനുുിലുു.അതിനുപുറ
തമയാണ,ുഈവിഭാഗതുുിൽുുതപുുടുനുു
സക്ുളുകളിൽുു പിനുുാകുു വിഭാഗങുു
ളുുകുു്സംവരണമിലുുഎനുുവപരിൽുു10
ശതമാനംസാമുുതുുികസംവരണംനി
വേധികുുുകയംുതചയുുുനുുത.ു
വോതളജുകളുതടകാരയുംഎടുതുുാ

ൽുു,ഗവതമുുുു്ുവോതളജുകളിൽുു10ശ
തമാനംസാമുുതുുികസംവരണംഅ
നുവദിതചുുങുുിലംുഎയഡുഡുവമഖെയി
ലുളുുവോതളജുകളുുകുു്ഇതുനിവേധി
ചുുിരികുുുകയാണ.ുമുനുുാകുുവിഭാഗങുു
ളുുനടതുുുനുുവോതളജുകളിൽുു10ശത
മാനംകമുുുയുണിറുുിവകുോടുുനലകുുവമുാു
ളുുപിനുുാകുുവിഭാഗങുുളുുനടതുുുനുു
വോതളജുകളിൽുു20ശതമാനംമാതന
ജതുമുു്ുവകുോടുുസീറുുുകളുുകുുുപുറതമ,
തമറിറുു് 10 ശതമാനംകുറചുുുതകാണുുു
വപാലംുകമുുുയുണിറുുിവകുോടുു20ശതമാ
നംആകുുിയിരികുുുകയാണ.ു
തതാഴിൽുു,വിദയുാഭയുാസവമഖെകളിൽുു

മുനുുാകുുവിഭാഗങുുളിതെസാമുുതുുി
കമായിപിനുുാകുുംനിലുകുുുനുുവർുുകുു്
10ശതമാനംസാമുുതുുികസംവരണം
നടപുുാകുുിതകുാുണുു്ഉതുുരവുകളുുപെ
തംുപുറതപുുടുവിതചുുങുുിലംു,ആവിഭാ
ഗങുുളുുകുു്ഗുണകരമായഒരുനടപടി
യംുഈസർുുകുുാർുുഇവനുുവതരസേുീക
രിചുുിടുുിലുുഎനുു്വയുകുുമാണ.ുഇകുുാരയു
ങുുളിൽുു വബാധപുർുുവമായി ഇടംവകാ
െിടുുുതകാണുുിരികുുുനുുവതരസർുുകുുാർുു
തിരിചുുറിഞുു്എതതുയംുവവഗംപരിഹാ
രംകാണുനുുിതലുുങുുിൽുുഅതിനുതപുതയുാ
ഘാതംഉണുുാകംു-സുകുമാരൻനായ
ർപറഞുുു.

തിരുവനനുുപുരം:രാജയുസഭഉ
പതതരതഞുുടുപുുിതുുുവോടുുിങു
24നുരാവിതെഒൻപതുമുതൽ
വവകിടു്ുനാലുമണിവതരനട
കുുുതമനു്ുമുഖയുതതരതഞുുടുപു്ു
ഓഫീസർടികുുാറാംമീണഅ
റിയിചുുു.അഞുുുമണികുു്വോ
തടുുണുുൽആരംഭികുുും.നാമനി
ർവദുുശപതതുികസമർപുുികുുാനു

ളുുഅവസാനതീയതിഇനുുാ
ണ.ുആൽവിൻവിഭാഗതുുിലു
ളുുബാെറുു്വോകസുാണുഉപ
വോഗികുുുനുുത.ു നാമനിർവദുു
ശംസമർപുുികുുുനുുജനറൽവി
ഭാഗതുുിലുളുുവർ പതിനായി
രംരുപയംുഎസ്സി,എസട്ി
വിഭാഗതുുിലുളുുവർ5000രു
പയംുതകടുുിവയകുുുണം.
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അറസ്്്്ിോയ ദേനീസ്
രൗരന ്ഹവാേ ഇരരാടം്
നയ്്ഡൽഹി:ചാരവ്ത്്ിയ്ലെ
സപരിൽഅററ്്്്ിൊയറചനീ
സ്പൗരലനതിസരവയ്ാജറച
നീസ്കമ്്നികൾര്പീകരിച്്്
ഹവാെഇെപാട്കൾനെത്്ിയ
തിനം്സകസ.്ഹവാെഇെപാെി
നം്കള്്പ്്ണംലവള്പ്്ിക്്െി
നം്ഇയാലളആോയനിക്തി
വക്പ്്്അററ്്്്്ലചയത്.്
2018ൽചാരവ്ത്്ിയ്ലെസപരി
ൽഡൽഹിലൊെീസ്അററ്്്്്
ലചയത്ല്സോസാങ്്ിലനതി

സരയാണ്സാമ്്ത്്ികക്റ്്ക്
തയ്സകസം്.ചാർെിലപങ്എന്്
സപരിൽവയ്ാജഐഡികാർഡ്
മായാണ്ഇയാൾഇന്്്യയിൽക
ഴിഞ്്ിര്ന്്ത.്മണിപ്്്രിയ്വ
തിലയവിവാഹംലചയത്ഇയാ
ൾഇന്്്യൻപാസസ്ൊർട്്്സവ്ന്്
മാക്്ാന്ള്്തയാലറട്പ്്ിൊയി
ര്ന്്്.
ഇയാൾലക്്തിസരക്ട്തൽ

അസന്വഷണംനെക്്്കയാലണ
ന്്്ലൊെീസ.്

ദബഡക്്് തീരമ്ാനം
അതിരയിപ്്ിച്്്: പര്ംപ്
വാഷിങെ്ൺ:ആസോടം്ബഹ്
മാനമില്്ാത്്,സോശമായഭാഷ
യിൽസംസാരിക്്്ന്്സനതാ
വാണ്കമെഹാരിലസന്്്യ്
എസ്കപ്സിഡ്്്്സോണൾഡ്
കെ്ംപ.്
റബഡൻകമെലയറവസ്

കപ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിയായി
ലതരലഞ്്ട്ത്്ത്തലന്്അ
തിശയിപ്്ിലച്്ന്്്ംകെ്ംപ്പറ
ഞ്്്.അവർഎങ്്ലനകപ്വർ
ത്്ിക്്്ലമന്്്നമ്ക്്്കാണാ
ലമന്്്ംഅസദ്്ഹം.
ലഡലോകക്റ്്്കള്ലെസ്്ാനാ

ർഥിലയനിശ്്യിക്്്ന്്തിന്
ള്്റക്പമറികളിൽവളലരസോ

ശംകപ്കെനമായിര്ന്്്കമെ
ഹാരിസിസ്്്ത.്അവലരഞാൻ
നിരീക്്ിച്്്ലൊണ്്ിരിക്്്കയാ
യിര്ന്്്.റബഡൻഎങ്്ലന
അവലരലതരലഞ്്ട്ത്്്എ
ന്്്ഞാൻഅത്്്തലപ്്ട്കയാ
ണ-്കെ്ംപ്പറഞ്്്.
കപ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിയാ

വാന്ള്്മത്്രത്്ിനിലെ
റബഡസനാട്കമെവളലരയ
ധികംഅനാേരവ്കാണിച്്ിട്്്
ണ്്്.റബഡനം്കമെയം്ത
മ്്ില്ണ്്ായഏറ്്്മ്ട്്ല്കൾആ
രം്മറന്്ിട്്ില്്.അസതയ്കഥക
ൾകപ്ചരിപ്്ിച്്വയ്ക്്ിയാണ്
അവർ-കെ്ംപ്പറഞ്്്.

വീണ്്്ം 
അറര്തിനായിരത്്ിയേകറ 
പത്ിയ യകസക്ൾ
നയ്്ഡൽഹി:ഒര്േിവസലത്്
ഇെസവളയക്്്്സശഷംരാജയ്
ത്്്24മണിക്്്റിനിലെലൊ
വിഡ്സ്്ിരീകരിക്്്ന്്വര്
ലെഎണ്്ംവീണ്്്ം60,000പി
ന്്ിട്്്.ഇന്്ലെസകകന്്്ആസോ
ഗയ്മകന്്്ാെയംപ്ത്ക്്ിയക
ണക്്ിൽഅവസാന24മണി
ക്്്റിൽസോഗംകലണ്്ത്്ിയ
ത്60,963സപർക്്്.834സപർ
ക്െിമരിച്്സോലെലോത്്ംമ
രണസംഖയ്46,091ആയിട്്്
ണ്്്.ലോത്്ംസോഗബാധിതർ
23,29,638.
16.39െക്്ംസപർഇത്വ

ലരസോഗമ്ക്്ിസനെിയിട്്്
ലണ്്ന്്്ംആസോഗയ്മകന്്്ാെ
യംവയ്ക്്മാക്്്ന്്്.രാജയ്
ത്്്ഇസപ്്ൾലൊവിഡ്ചികി
ത്്യില്ള്്ത്6,43,948സപ
രാണ.്ലോത്്ംസകസ്കള്
ലെ 27.64ശതമാനംആകറ്്്ിവ്
സകസ്കളാണ്ഇസപ്്ഴ്ള്്ത.്
മരണനിരക്്്1.98ശതമാന
മായിക്റലഞ്്ന്്്ംആസോ
ഗയ്മകന്്്ാെയംപറയ്ന്്്.
7.33െക്്ംസാംപിള്കൾക
ഴിഞ്്േിവസംപരിസോധിച്്്.
11,088പ്തിയസകസ്കൾ

കലണ്്ത്്ിയമഹാരാകട്്്യിൽ
സോഗവയ്ാപനത്്ിന്ശമന
മാക്ന്്ില്്.5.35െക്്ത്്ിസെ
ലറസോഗബാധിതരാണ്സം
സ്്ാനത്്്ള്്ത.്ഇതിൽആ
കറ്്്ിവ്സകസ്കൾ1.48െക്്
ത്്ിസെലറയാണ.്256മരണം

ക്െിസംസ്്ാനത്്്സരഖ
ലപ്്ട്ത്്ി.ഇസോലെമഹാരാ
കട്്്യിലെലൊവിഡ്മരണം
18,306ആയിട്്്ണ്്്.
917പ്തിയസകസ്കളം്

48മരണവ്മാണ്മം്റബ
യിൽഇന്്ലെയ്ണ്്ായത.്
1,25,224സോഗബാധിതരായി
രാജയ്ത്്ില്്്സാമ്്ത്്ികത
െസ്്ാനത്്്.6,893സപർമം്
റബയിൽഇത്വലരറവറ
സ്ബാധിച്്്മരിച്്ിട്്്ണ്്്.
18,887ആകറ്്്ിവ്സകസ്കളാ
ണ്മം്റബയില്ള്്ലതന്്്
സംസ്്ാനആസോഗയ്മകന്്്ാ
െയംപറയ്ന്്്.
തമിഴന്ാട്്ിൽ5,834പ്തി

യസകസ്കളം്118മരണവ്
മാണ്അവസാന24മണി
ക്്്റിൽ.ലോത്്ംസകസ്ക
ൾ3,08,649.ഇത്വലരയ്ള്്
ലൊവിഡ്മരണം5,159.രണ്്
രെക്്ത്്ിസെലറസപർസോഗ
മ്ക്്രായിട്്്ണ്്്.9,024പ്തി
യസോഗബാധിതലരകലണ്്
ത്്ിആകന്്്കപ്സേശ.്87മര
ണവം്സംസ്്ാനത്്്ണ്്ാ
യി.ആകന്്്യിലെലോത്്ം
സകസ്കൾ2.44െക്്ംപി
ന്്ിട്്്.മരണസംഖയ്2,203.
ആകറ്്്ിവ്സകസ്കൾ87,597.
കർണാെകയിൽപ്ത്താ

യിസോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത്
6,252സപർക്്ാണ.്ലോത്്ം
സകസ്കൾ1.88െക്്ം.െക്്
ത്്ിസെലറസപർസോഗമ്ക്്

രായി.3,398സപരാണ്സം
സ്്ാനത്്്ഇത്വലരലൊവി
ഡ്ബാധിച്്്മരിച്്ത.്അവ
സാന24മണിക്്്റിൽജീവ
ൻനട്്മായത്86സപർക്്ാ
ണ.്ഡൽഹിയിൽ1.47െക്്
ത്്ിസെലറലോത്്ംസകസ്ക
ള്ണ്്്.ഇതിൽ1.32െക്്ംസപ
രം്സോഗമ്ക്്രായി.4,139
സപർമരിച്്്.
ഉത്്ർകപ്സേശിലം്അയ്്ാ

യിരത്്ിസെലറസപർക്്്24മ
ണിക്്്റിനിലെസോഗംസ്്ി
രീകരിച്്്.5,041സപർക്്ാണ്
സോഗബാധകലണ്്ത്്ിയലത
ന്്്സംസ്്ാനആസോഗയ്മ
കന്്്ാെയം.കപ്തിേിനവർധന
യിൽസംസ്്ാനലത്്ലറ
സക്്ഡാണിത.്ലോത്്ം
റവറസ്ബാധിതർ1.31െ
ക്്ത്്ിസെലറയായിട്്്ണ്്്.
2,176സപർഇത്വലരമരിച്്്.
48,998ആകറ്്്ിവ്സകസ്കളാ
ണ്സംസ്്ാനത്്്ള്്ത.്
പശ്്ിമബംഗാളിൽലോ

ത്്ംസോഗബാധിതർഒര്െ
ക്്ംപിന്്ിട്്്.പ്ത്തായി
റവറസ്സ്്ിരീകരിച്്ത്
2,931സപർക്്ാണ.്49മരണം
ക്െിയ്ണ്്ായി.
ഇത്വലരബംഗാളിൽമരി

ച്്ത്2,149സപർ. ബിഹാറിൽ
86,000സെലററവറസബ്ാധി
തരാണ്ഇത്വലരയ്ള്്ത;്
ഗ്ജറാത്്ിൽ73,000ൽഏ
ലറയം്.

ബൈഡൻ പര്ഖയ്ാരിച്്്; കമല ഹാരിസ ്
ബൈസ ്പര്സിഡന്്്് സ്്ാനാർഥി
വാഷിങെ്ൺ:യ്എസ്കപ്സിഡ്്്്
ലതരലഞ്്ട്പ്്ിലെലഡലോകക്റ്്ിക്
സ്്ാനാർഥിസോറബഡല്്്
റവസക്പ്സിഡ്്്്സോമിനിഇന്്്യ
ൻവംശജയായലസനറ്്ർകമെഹാ
രിസ.്ഈസ്്ാനസത്്ക്്്സ്്ാനാ
ർഥിയായിനിശ്്യിക്്ലപ്്ട്ന്്ആ
േയ്കറ്ത്്വർഗക്്ാരിയാണ്കമ
െ.കപ്സിഡ്്്്ലതരലഞ്്ട്പ്്ിൽ
സ്്ാനാർഥിയാവാൻറബഡസോ
ട്മത്്രിച്്്പിൻവാങ്്ിയഅമ്്
ത്്ഞ്്്കാരിയായകമെകാെിസോ
ർണിയനിന്്്ള്്ലസനറ്്റാണ.്
കപ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിലയഔ

സേ്ോഗികമായികപ്ഖയ്ാപിക്്്ന്്ഡ
ലമാകക്റ്്ിക്നാഷണൽകൺവൻഷ
ന്ഒരാഴച്ബാക്്ിനിൽലക്്യാണ്
എഴ്പസത്്ഴ്കാരനായറബഡ
ൻറവസക്പ്സിഡ്്്്സോമിനിലയ
കപ്ഖയ്ാപിക്്്ന്്ത.്നവംബറിലെ
ലതരലഞ്്ട്പ്്ിൽയ്എസ്കപ്സി
ഡ്്്ായിറബഡൻലതരലഞ്്ട്
ക്്ലപ്്ട്ന്്്ലവങ്്ിൽരണ്്ാംവട്്ം
അസദ്്ഹംമത്്രിസച്്ക്്ില്്.അങ്്
ലനവര്സപ്്ൾഅട്ത്്തവണ
കപ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിയാവാനം്
കമെയക്്്്അവസരംെഭിക്്്ം.
ഉചിതമായമാർഗനിർസേശങ്്ൾ

നൽക്ന്്വഴികാട്്ിലയന്്്മ്ൻകപ്
സിഡ്്്്ബരാക്ഒബാമപെക്റി
വിസശഷിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്കമെലയ.പി
താവ്ജറമക്്യിൽനിന്്്ള്്ആ

കഫ്ിക്്നാണ;്റ്്്്ാൻസോർഡ്യ്
ണിസവഴസ്ിറ്്ിഇക്്സോമികസ്്
ലക്ൊഫസറായിര്ന്്ലോണാൾ

ഡ്ഹാരിസ.്അമ്്ലചറന്്യിൽ
നിന്്്ള്്ശയ്ാമളസോപാെൻ.ഇ
ന്്്യൻ-അലമരിക്്ൻകയ്ാൻസർഗ
സവഷകയം്മന്ഷയ്ാവകാശകപ്വ
ർത്്കയ്മായിര്ന്്്ശയ്ാമള.അ
ഭിഭാഷകയം്രാകട്്്ീയനിരീക്്ക
യ്മായമായാെക്്്മികമെയ്ലെ
സസോേരി.കമെക്ട്്ിയായിരിക്്്
സപ്്സഴലോണാൾഡം്ശയ്ാമള
യം്വിവാഹസോചനംസനെി.അമ്്
യ്ലെപരിപ്ർണസംരക്്ണയി
ൊയിര്ന്്്കമെവളർന്്ത.്
""ഞാൻകമെഹാരിസിലനലത

രലഞ്്ട്ത്്്.ഞങ്്ൾഒന്്ിച്്്കെ്ം
പിലനസോൽപ്്ിക്്ാൻസൊവ്ക
യാണ.്അലമരിക്്ലയതിരിച്്്
ലൊണ്്്വര്ന്്തിന്എനിക്്്െ
ഭിക്്്ന്്മികച്്െീംഅംഗമാണ്ക
മെഹാരിസ'്'-റബഡൻകപ്ഖയ്ാ
പിച്്്.അലമരിക്്ക്്ാലരഒന്്ിപ്്ി
ക്്ാൻസോറബഡന്കഴിയം്.
കാരണംഞങ്്ൾക്്്സവണ്്ിലൊ
ര്തിലക്്ണ്്ിരിക്്്ന്്ജീവിതമാ
ണ്അസദ്്ഹത്്ിസ്്്ത.്നമ്്്ലെലയ
ല്്ാംമനസില്ള്്ആശയങ്്ൾ
ലക്്ത്്അലമരിക്്ലകട്്ിപ്്ട്
ക്്ാൻഅസദ്്ഹത്്ിനാവം്.റവ
സ്കപ്സിഡ്്്്സോമിനിയായിലത
രലഞ്്ട്ത്്തില്ലെഞാൻആേ
രിക്്ലപ്്ട്്്-കമെകപ്തികരിച്്്.കപ്
സത്യകചാർസട്്ഡ്വിമാനംഅയച്്ാ
ണ്കാെിസോർണിയയിൽനിന്്്

കമെലയയം്ക്ടം്ബലത്്യം്
റബഡൻവാഷിങെ്ണിസെക്്്
ലൊണ്്്വന്്ത.്
കറ്ത്്വർഗക്്ാര്ലെസോട്്്

ആകർഷിക്്ാൻകമെയ്ലെസ്്ാ
നാർഥിതവ്ംറബഡലനസഹായി
ക്്്ം.കെ്ംപ്അധികാരത്്ിലെത്്ി
യത്മ്തൽയ്എസിലെസാമ്്
ത്്ികസാഹചരയ്ങ്്ൾവഷളാലയ
ന്്്റബഡൻകയ്ാംപ്ച്ണ്്ിക്്ാ
ട്്്ന്്്.ലോഴിൊളിക്ടം്ബങ്്ൾ
അവഗണിക്്ലപ്്ട്്്,സൊർപ്്സററ്്്
കൾതെിച്്്ലൊഴ്ത്്്.സമ്്ന്്ർ
ക്്്സഹായംനൽക്കയം്ലോഴി
ലെട്ക്്്ന്്വലരസഹായിക്്ാതി
രിക്്്കയം്ലചയത്്കെ്ംപ്എന്്ാ
ണ്റബഡൻക്റ്്ലപ്്ട്ത്്്ന്്ത.്
രാകട്്്ീയസനട്്ങ്്ൾക്്ായിവിസവച
നംസക്ൊത്്ാഹിപ്്ിച്്്.ജനങ്്ലള
ഭിന്്ിപ്്ിച്്്.കമെയ്ലെസഹായ
സത്്ലെഈഅവസ്്ലയല്്ാംതി
ര്ത്്ാൻറബഡനാവം്-ലഡ
ലോകക്റ്്ിക്കയ്ാംപ്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
2019ജന്വരിയിൽകപ്സിഡ്്്്

സ്്ാനാർഥിയാവാന്ള്്കപ്ചാര
ണംത്െങ്്ിയകമെറബഡന്മാ
യ്ള്്മത്്രത്്ിൽസവണ്്കത്മ്
സന്്ട്്്സൊയില്്.വർഷാവസാന
സത്്ലെഅവർമത്്രത്്ിൽനി
ന്്്പിന്്ാറി.റക്പമറി,കപ്ീറക്പമ
റിസീസണിൽറബഡന്മായിന
ല്്ബന്്ത്്ിൊയിര്ന്്ില്്കമെ.

കഴിഞ്്വർഷംസിഎൻഎൻഡി
സബറ്്ിൽഇര്വരം്തമ്്ില്ള്്ഏ
റ്്്മ്ട്്ൽഏലറചർച്്യായി.എന്്ാ
ൽ,ഈവർഷംആേയ്സത്്ലെ
റബഡല്്്സ്്ാനാർഥിതവ്ംകമ
െഅംഗീകരിച്്്.അസോലെറബ
ഡനം്കമെയ്ലെറവേഗധ്യ്
ലത്്കപ്കീർത്്ിക്്ാൻത്െങ്്ി.
റബഡല്്്കപ്ചാരണത്്ിന്സവ
ണ്്ിസൊെിക്്ണക്്ിന്സോളർഫ
ണ്്്സമാഹരിച്്്കമെ.
സാൻകഫ്ാൻസിസസ്ൊയിൽഡി

സക്െ്ികറ്്്്അസറ്്ർണിയായആേയ്
വനിതയം്ആേയ്ഇന്്്യൻഅലമരി
ക്്ന്മാണ്കമെ.കാെിസോർണി
യയ്ലെഅസറ്്ർണിജനറൊയ
ആേയ്വനിതാആകഫ്ിക്്ൻ-അലമ
രിക്്നം്ഇവരാണ.്ലസനറ്്ിലെ
ത്്്ന്്ആേയ്ഇന്്്യൻവംശജയം്
രണ്്ാമലത്്ആകഫ്ിക്്ൻ-അലമ
രിക്്ൻവനിതയ്മാണ.്ജ്ഡീഷയ്
റികമ്്ിറ്്ി,ഇ്്്െിജൻസ്കമ്്ിറ്്ി,
സോംൊൻഡ്ലസകയ്്രിറ്്ിആൻ
ഡ്ഗവൺലമ്്്്അഫസയഴസ്്ക
മ്്ിറ്്ി,ബജറ്്്കമ്്ിറ്്ിത്െങ്്ിനിര
വധിസമിതികളിൽഅംഗമായിട്്്
ണ്്്ഇവർ.റവസ്കപ്സിഡൻഷയ്
ൽഡിസബറ്്്കളിൽഇസപ്്ഴലത്്
റവസ്കപ്സിഡ്്്്റമക്്്ലപൻ
സിലനക്്ാൾനന്്ായിസോഭിക്്ാ
ൻകമെയക്്്്കഴിയ്ലമന്്ാണ്
കര്ത്ന്്ത.്

ആഹ്്ാൈത്്ിൽ ഇത്്്യൻ
അകമരിക്്ക്്ാർ
വാഷിങെ്ൺ:ഇന്്്യൻവംശജയായ
ലസനറ്്ൽകമെഹാരിസിലനറവ
സക്പ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിയായി
കപ്ഖയ്ാപിച്്സോറബഡല്്്തീര്
മാനലത്്വാഴത്്്ിഇന്്്യൻ-അ
ലമരിക്്ൻകര്്പ്്്കൾ.അലമരിക്്
യില്ള്്മ്ഴ്വൻഇന്്്യൻവംശജ
ർക്്്ംആഹ്്ാേകരമായേിനമാണി
ലതന്്്അവർ.
ഇന്്്യൻഅലമരിക്്ക്്ാർഇസപ്്

ൾയ്എസില്്്കപ്ധാനഭാഗമായി
രിക്്്ന്്്.ലചറന്്യിൽനിന്്്ള്്
ഒരമ്്യ്ലെമകൾയ്എസ്റവസ്
കപ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിയായിരി
ക്്്ന്്്-ഇന്്്യാസസ്ൊറസ്്ാപക
നം്കപ്മ്ഖഇന്്്യൻ-അലമരിക്്
ന്മായഎം.ആർ.രംഗസവ്ാമിപറ
ഞ്്്.കപ്ചാരണത്്ിനായി10േശ
െക്്ംസോളർസമാഹരിച്്്നൽ
ക്ലമന്്്കപ്മ്ഖഇന്്്യൻ-അലമരി
ക്്ൻകര്്പ്്്"ഇംപാകറ്്്്'വയ്ക്്മാ
ക്്ി.മാറ്ന്്അലമരിക്്യ്ലെകഥ
യാണ്കമെഹാരിസിസ്്്ലതന്്്
ഇംപാകറ്്്്എകസ്ികയ്്ട്്ിവ്ഡയറ
കറ്്്ർനീൽമഖിജ.അലമരിക്്യ്ലെ
ഭാവിയം്കപ്തീക്്യ്മായികമെ
ഹാരിസ്മാറിയിരിക്്്ന്്്ലവന്്്
നീൽ.
13െക്്സത്്ളംഇന്്്യൻഅലമ

രിക്്ക്്ാർഈലതരലഞ്്ട്പ്്ിൽ

സോട്്്ലചയ്്്ലമന്്ാണ്കര്ത്ന്്
ത.്ഇതിൽരണ്്്െക്്സത്്ളംസപ
ർലപൻസിൽവാനിയയിൽതലന്്
യ്ണ്്്.ഒസന്്കാൽെക്്സത്്ളം
സപർമിഷിഗണിലം്.രണ്്ിെത്്്ം
ലഡലോകക്റ്്്കള്ലെവിജയംഉറപ്്ി
ക്്ാൻകമെയക്്്്കഴിയ്ലമന്്ാ
ണ്ഇംപാകറ്്്്കര്ത്ന്്ത.്ലഡ
ലോകക്റ്്ിക്സ്്ാനാർഥിഹിെരിക്്ി
്്്ൺപരാജയലപ്്ട്്കഴിഞ്്തവ
ണലത്്ലതരലഞ്്ട്പ്്ിൽഇന്്്യ
ൻഅലമരിക്്ൻസോട്്്പിെിക്്്ന്്
തിൽകമെവിജയിച്്ിര്ന്്്ലവന്്്
നീൽമഖിജച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.77ശതമാ
നംഇന്്്യൻഅലമരിക്്ൻസോട്്ർ
മാർഹിെരിക്്്സോട്്്ലചയത്താ
യാണ്ചിെറിസർച്്്സ്്ാപനങ്്ൾ
കണക്്ാക്്ിയത.്
ഇത്്വണലഡലോകക്റ്്്പാർട്്ി

യ്ലെ50ശതമാനംഇന്്്യൻഅലമ
രിക്്ൻസോട്്്കൾകെ്ംപ്പക്്സത്്
ക്്്മാറിയിട്്്ലണ്്ന്്ാണ്അട്ത്്ി
ലെനെന്്ചിെസർലവകൾച്ണ്്ി
ക്്ാണിച്്ത.്കമെഹാരിസില്്്
റവസ്കപ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിതവ്
ത്്ില്ലെഇത്തിരിച്്്പിെിക്്ാലമ
ന്്ാണ്റബഡൻകര്ത്ന്്ത.്േ
ക്്ിണഏഷയ്ൻവംശജര്ലെമ്ഴ്വ
ൻപിന്്്ണകമെയക്്്്കിട്്്ലമ
ന്്്ചിെർഅഭികപ്ായലപ്്ട്ന്്്ണ്്്.

സിദ്്രാമയ്് കനഗറ്്ീവായി,
ഇന്്് ആശര്പത്ി വിടം്
ബംഗള്ര:്മ്ൻകർണാെകമ്
ഖയ്മകന്്്ിയം്കപ്തിപക്്സനതാ
വ്മായസിദ്്രാമയ്്ലൊവിഡ്
സോഗമ്ക്്നായി.ഇന്്്അസദ്്
ഹംആശ്പകത്ിവിട്ലമന്്്അ
സദ്്ഹത്്ില്്്ഓഫിസ്അറിയി
ച്്്.എഴ്പലത്്ന്്്കാരനായ

സിദ്്രാമയ്്മണിപ്്ാൽആശ്
പകത്ിയിൊണ്ചികിത്്യിൽ
കഴിയ്ന്്ത.്ഇസതആശ്പകത്ി
യില്ണ്്ായിര്ന്്മ്ഖയ്മകന്്്ി
ലയേിയ്രപ്്ലൊവിഡ്സഭേമാ
യികഴിഞ്്േിവസംആശ്പ
കത്ിവിട്്ിര്ന്്്.

കഷ്ണ്ാഷ്്മി നാളിൽ ജയിൽ യോേനയോ?
നയ്്ഡൽഹി:ഇന്്്ക്ഷണ്ൻതെവറയി
ൽജനിച്്േിവസമാണ.്നിങ്്ൾക്്ിന്്്
സവണ്്ത്ജയിസൊലബയിസൊ(ജാമയ്ം)?
ജാമയ്ഹർജിയിൽവാേത്്ിനിലെതമാശ
കെർന്്സോേയ്മ്യർന്്ത്സ്കപ്ീംസൊ
െതിയിൽനിന്്്.മലറ്്ര്സകസിൽകപ്തി
വിഡിലോസൊൺഫറൻസിങ്്ിൽഹാജ
രായാൽസൊസരഎന്്അഭിഭാഷകല്്്
സോേയ്ത്്ിന്ലവർചവ്ൽഹിയറിങ്മഹാ
ഭാരതകാെത്്്മ്ണ്്ായിര്ലന്്ന്്്ം
സൊെതിയ്ലെപരാമർശം.
ക്ഷണ്ജന്്ാട്്മിയായഇന്്ലെചീ

ഫ്ജറ്്്്ിസ്എസ.്എ.സോബല്ഡയാണ്
കശ്ീക്ഷണ്ല്്്ജനനം,മഹാഭാരതംത്

െങ്്ിയവയ്മായിബന്്ലപ്്ട്്പരാമർശ
ങ്്ളില്ലെപരസോന്്തസൊെതിയ്ലെപ
തിവ്ഗൗരവഭാവത്്ിന്ലതല്്്അയവ്
വര്ത്്ിയത.്
1994ലെബിലജപികപ്വർത്്കലനവ

ധിച്്സകസിൽശിക്്ിക്്ലപ്്ട്്മഹാരാഷ്
കെ്യിലെസൊൺകഗ്സ്കപ്വർത്്കൻധർ
സമകന്്്വാൽവിയ്ലെജാമയ്ാസപക്്യിൊ
ണ്ക്ഷണ്ാട്്മിേിനത്്ിൽജയിൽ
സോചനംസവസോഎന്്സോേയ്മ്യർ
ത്്ിയത.്സവണലമന്്്മറ്പെിെഭിച്്
സപ്്ൾനിങ്്ൾമതവ്മായിതീകവ്ബന്്
മ്ള്്യാളലല്്ന്്്സോന്്്ന്്്ലവന്്്ചീ
ഫ്ജറ്്്്ിസില്്്മറ്പെി.25000ര്പലക

ട്്ിവച്്്ജാമയ്മന്വേിക്്്കയം്ലചയത്്
സൊെതി.വാൽവിക്്്ംക്ട്്ർക്്്ംവിചാ
രണസ്ക്െതിജീവപരയ്ന്്ംതെവ്വിധി
ക്്്കയം്സോംലബറഹസ്ക്െതിഇ
ത്ശരിവയക്്്്കയം്ലചയത്ിര്ന്്്.
ഈവിധിലക്്തിരായഹർജി2018മ്ത
ൽസ്കപ്ീംസൊെതിയ്ലെപരിഗണനയി
ൊണ.്
പൗരതവ്നിയമസഭേഗതിലക്്തിരായ

സമരത്്ില്്്സപരിൽതലന്്അററ്്്്്
ലചയത്തിലനതിസരഉത്്ർകപ്സേശിലെ
സോകറ്്്ർകഫീൽഖാൻനൽകിയഹർ
ജിപരിഗണിക്്്സപ്്ഴായിര്ന്്്മഹാ
ഭാരതലത്്ക്്്റിച്്്പരാമർശം.

സനരിട്്്ഹാജരാക്ന്്തിന്പകരംവി
ഡിലോസൊൺഫറൻസിങ്അന്വേി
ക്്ണലമന്്ായിര്ന്്്ഖാല്്്ആവശയ്ം.
മഹാഭാരതകാെത്്്തലന്്ലവർചവ്ൽ
ഹിയറിങ്ഉണ്്ായിര്ലന്്ന്്്ചീഫ്ജറ്്്്ി
സില്്്പരാമർശം.
മഹാഭാരതത്്ിൽഎല്്ാം"സഞജ്യഉ

വാച'(സഞജ്യൻപറഞ്്്)എന്്ാണ്
പറയ്ന്്ത.്അത്ലൊണ്്്തലന്്സനരി
ട്്്ഹാജരാകണലമന്്ില്്-ചീഫ്ജറ്്്്ിസി
ല്്്മറ്പെി.അന്്നായധ്തരാഷ്കെ്ർ
ക്്്മഹാഭാരതയ്ദ്്മ്ൾലപ്്ലെഎല്്ാം
വിശേീകരിച്്്പറഞ്്്ലൊട്ത്്ിര്ന്്
ത്സഞജ്യനായിര്ന്്്.

കശമ്ീരിൽ ഹിസബ്ൾ്
കമാൻഡകറ വധിച്്്
പ്ൽവാമ:ഹിസബ്്ൾമ്ജാഹി
േീൻകമാൻഡർആസാദ്ൊൽ
ഹരിലയയം്രക്്ാസസനഏറ്്്
മ്ട്്െിൽവധിച്്്.പ്ൽവാമയി
ൽബ്ധനാഴച്രാകത്ിയ്ണ്്ായ
ഏറ്്്മ്ട്്െിൽഒര്ജവാൻവീര
മ്തയ്്വരിച്്്.ഒര്റസനിക
ന്പര്ക്്്.റിയാസ്നായക്്്്
വില്്്പിൻഗാമിയായിഹി
സബ്്ളില്്്മ്ഖയ്കമാൻഡറാ
യഭീകരനാണ്ൊൽഹരി.ഇയാ
ൾലക്്തിസരആറ്സകസ്കള്
ണ്്ായിര്ന്്്.സമയ്22ന്പ്ൽ
വാമൌണിൽലഹഡ്സൊൺ
റ്്്്ബിൾഅന്പ്സിങ്്ിലനവ
ധിച്്ത്മ്തൽഇയാൾക്്്സവ
ണ്്ിലതരച്്ിെിൊയിര്ന്്്ലൊ
െീസ.്
ഹിസബ്്ളിൽതാസഴത്്ട്്ിൽ

കപ്വർത്്ിച്്ിര്ന്്ൊൽഹരി
ലയസനരസത്്ലൊത്സ്രക്്ാ
നിയമകപ്കാരംഅററ്്്്്ലചയത്ി

ര്ന്്്.ഇതില്്്കാൊവധികഴി
ഞ്്സോലെജയിൽസോചിതനാ
യഇയാൾഭീകരകപ്വർത്്ന
ത്്ിസെക്്്മെങ്്്കയായിര്
ന്്്.പ്ൽവാമയിലെകാംരസി
സപ്്രയിൽഇയാള്ലണ്്ന്്്അ
റിഞ്്തിലനത്്്െർന്്്ഇന്്ലെ
രക്്ാസസനഇവിെംവളഞ്്
സോലെയാണ്ഏറ്്്മ്ട്്ല്ണ്്ായ
ത.്ഇയാളിൽനിന്്്എലക47
സോക്്്കളം്കഗ്സനഡ്കള്മ്
ൾലപ്്ലെആയ്ധങ്്ളം്ലവെി
സക്്പ്്്കളം്കലണ്്ട്ത്്്.
ഈവർഷംതാഴ്വരയിൽ

റസനയ്ംവധിക്്്ന്്122ാമ
ലത്്ഭീകരനാണ്ൊൽഹരി.ക
ഴിഞ്്മാസം17ന്ക്ൽഗാമിൽ
ജയല്ഷമ്ഹമ്്േിലെമ്ന്്്ഭീക
രലരവധിച്്ിര്ന്്്.ജ്ണിൽ22
ഭീകരലരയാണ്വധിച്്ത.്ത്െർ
ന്്്സോഡജില്്ലയഭീകരമ്ക്്
സമഖെയായികപ്ഖയ്ാപിച്്ിര്ന്്്.

(ഇന്്്യൻ ഗേൺകെ്്്് അംഗീകത് സ്്ാേനം)
ഒനുുാം നില, ഫോറസു്ുുു പസൻശടുൽ ലലശബുറി

ബിൽഡിങ,ു ഫകരള ഫോറസു്ുുു
പെഡകുവുാർഫടുഴുസു,് വഴതുകുുാട,ു

തിരവുനനുുപരും 695014,
ഫോൺ: 0471-2529137,

പവബലുസറു്ു: www.mstcindia.co.in,
www.mstcecommerce.com

ഇ-വേേ േിൽപ്്ന
കൊച്്ി ഇൻഡസ ്ടവേഴസ്ിക്്് വേരിൽ

13-08-2020 തിയതിയിലള്്് ഇ എ നമ്്ർ 9203.
വസത്കുുുൾ: ഫയർ എകസു ്സുുുുിംഗഷുർ, എംസിയ,ു എ
കുുാസ,് ബി കുുാസ ്& സി കുുാസ ് ഡിജി. വിശദാംശങുുൾകു്ു
ബനുുപപുടുകു- ശശുീ. എസ.്പക. ഖാൻ, എംഎസട്ിസി
തിരവുനനുുപരും, ഫോൺ-0471-2529137/ 9742223713

റഷയ്ൻ വാകസ്ിൻ
രണ്്ാഴേ്യക്്്്ള്്ിൽ
യോകറ്്്ർമാർക്്് നൽകം്
സോസസ്ൊ:ലൊവിഡ്19ലനതി
സരവികസിപ്്ിച്്വാകസ്ിൻ
"സപ്്ടന്ിക്്്5'രണ്്ാഴച്യക്്്്
ള്്ിൽസോകറ്്്ർമാർക്്്നൽ
ക്ലമന്്്റഷയ്.വാകസ്ിലനതി
സരആസോളതെത്്ിൽഉയര്
ന്്സ്രക്്ാആശങ്്കളിൽഅ
ർഥമിലല്്ന്്്ംറഷയ്ൻആസോഗയ്
മകന്്്ിമിഖാസയൽമ്ർഷസ്ൊ.
വാകസ്ിൻവികസിപ്്ിച്്ഗമ

ലെയഇൻറ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിലനനയിക്്്
ന്്ത്പരിചയസമ്്ന്്രം്വിേ
ഗധ്ര്മായസോകറ്്്ർമാര്ലെ
സംഘമാണ.്ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽഒ
ര്ആശങ്്യം്സവണ്്.രണ്്ാഴച്
യക്്്്ള്്ിൽസോകറ്്്ർമാർക്്്
വാകസ്ിൻക്ത്്ിവയക്്്്ം-മ്
ർഷസ്ൊപറഞ്്്.
റഷയ്ൻവിേഗധ്ര്ലെവിെയി

ര്ത്്െിന്സശഷംവാകസ്ില്്്
ക്്ിനിക്്ൽപരീക്്ണംസംബ
ന്്ിച്്വിശോംശങ്്ൾപ്റത്്്
വിട്ലമന്്്ഗമലെയഇൻറ്്്്ിറ്്്യ്

ട്്്ഡയറകറ്്്ർഅെകസ്ാണ്്ർ
ജി്്്്സ്ബർഗ്പറഞ്്്.ഡിസം
ബർ-ജന്വരിമാസങ്്ളിൽ50
െക്്ംസോസ്വാകസ്ിൻപ്റ
ത്്ിറക്്്ലമന്്്ംഅസദ്്ഹം.

യകപദ്്്മപത്്്ി പര്ീരാദ്
നായിക്്ിന ്കൊവിഡ്
നയ്്ഡൽഹി:ആയ്ഷ്വക്പ്്ില്്്ച്മ
തെയ്ള്്സകകന്്്സഹമകന്്്ികശ്ീപാദ്
നായിക്്ിന്ലൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്്.
വസതിയിൽഐലോസെഷനിൊണ്
അസദ്്ഹം.തനിക്്്സോഗെക്്ണങ്്
ലോന്്്മിലല്്ന്്്ംആസോഗയ്കപ്ശന്
ങ്്ളിലല്്ന്്്ംമകന്്്ിെവ്ിറ്്റിൽക്റിച്്്.
നസരകന്്്സോേിസർക്്ാരിൽലൊവി

ഡ്സ്്ിരീകരിക്്്ന്്അഞ്്ാമലത്്മ
കന്്്ിയാണ്നായിക.്
ആഭയ്ന്്രമകന്്്ിഅമിത്ഷാ,ലപ

സക്ോളിയംമകന്്്ിധർസമകന്്്കപ്ധാൻ,ജ
െവിഭവസഹമകന്്്ിഅർജ്ൻസമഘ്
വാൾ,ക്ഷിസഹമകന്്്ിറകൊഷ്
ചൗധരിഎന്്ിവർക്്്സനരസത്്ലൊ
വിഡ്സ്്ിരീകരിച്്ിര്ന്്്.

കൊവിഡ ്വാകസ്ിൻ:
വിൈഗധ്സമിതി 
യോഗം യേർന്്്
നയ്്ഡൽഹി:ലൊവിഡ്
19വാകസ്ിൻവാങ്്ൽ,
വിതരണം,കപ്സോഗം
ത്െങ്്ിവിവിധവശങ്്
ൾപരിസോധിക്്ാൻ
സകകന്്്സർക്്ാർനി
സോഗിച്്വിേഗധ്സമി
തിസോഗംസചർന്്്.നീ
തിആസോഗ്അംഗം
സോ.വി.ലക.സൊളം്
ആസോഗയ്ലസകക്ട്്റി
യം്സംയ്ക്്മായിഅ
ധയ്ക്്തവഹിക്്്ന്്
സമിതിയ്ലെആേയ്
സോഗമാണ്സചർന്്ത.്

ഇന്്്യയിലം്വിസേശ
ത്്്ംവികസിപ്്ിക്്്ന്്
വാകസ്ിന്കൾരാജയ്
ത്്്വാങ്്്ന്്തം്വിത
രണംലചയ്്്ന്്തം്കപ്
സോഗത്്ിൽആർക്്ാ
ണ്മ്ൻഗണനനൽ
സകണ്്ത്എന്്ത്മെ
ക്്ംവിഷയങ്്ൾസമി
തിപരിഗണിച്്്.വാ
കസ്ിന്മായിബന്്
ലപ്്ട്്നെപെികൾരാജയ്
ത്്ാലകഒസരസംവിധാ
നത്്ിന്കീഴിൊയിരി
ക്്ണലമന്്ാണ്സമി

തിയ്ലെനിർസേശം.
സംസ്്ാനങ്്ൾലവസവ്്
ലറമാർഗങ്്ള്പസോഗി
ച്്്വാകസ്ിൻവാങ്്ാൻ
പാെില്്.
വാകസ്ിൻവാങ്്ാ

ന്ള്്സാമ്്ത്്ിക
സക്ോതസ,്സ്താരയ്മാ
യവിതരണസംവിധാ
നം,ത്െർനെപെികൾ,
അവയ്ലെക്തയ്മായ
നിരീക്്ണംത്െങ്്ിയ
വയക്്്്ള്്തകന്്്ങ്്ൾ
ആവിഷക്രിക്്ാനം്
സോഗംതീര്മാനിച്്്.

എല്്ാം ദൈവം
തീരമ്ാനിക്്കട്:്
പര്ണബിക്്് മകൾ
നയ്്ഡൽഹി:തെസച്്റിൽശ

സക്ത്കക്ിയക്്്്വിസധയനായി
ഗ്ര്തരാവസ്്യിൽചികിത്്
യിൽകഴിയ്ന്്മ്ൻരാകട്്്പതി
കപ്ണബ്മ്ഖർജിക്്്സവണ്്ി
കപ്ാർഥനകസോലെമകൾശർമി
ഷഠ്മ്ഖർജി.അച്്ന്ഏതാ
സോനല്്ത്അത്റേവംതീ
ര്മാനിക്്ലട്-്സൊൺകഗ്സ്സന
താവായശർമിഷഠ്പറഞ്്്.
"ഭാരതരതന്'പരസോന്്തബ
ഹ്മതിസനെിക്തയ്ംഒര്വർ
ഷംകഴിയ്സപ്്ഴാണ്അച്്ൻ
ഗ്ര്തരാവസ്്യിൊവ്ന്്ലത
ന്്്ശർമിഷഠ്ഓർക്്്ന്്്.

കഴിഞ്്വർഷംഓഗറ്്്്്എട്്്
ഞങ്്ള്ലെജീവിതത്്ിലെഏറ്്
വം്സസ്ത്ഷകരമായേിവസ
ങ്്ളിലൊന്്ായിര്ന്്്.അന്്ാ
ണ്അച്്ന്ഭാരതരതന്െഭിച്്
ത.്ഒര്വർഷംപ്ർത്്ിയായി
ഓഗറ്്്്്10ന്അസദ്്ഹംഗ്ര്ത
രാവസ്്യിൊയി.എല്്ാംറേ
വനിശ്്യം.അസദ്്ഹത്്ിന്ഏ
താസോനല്്ത്അത്റേവം
നൽകലട്.്ഞങ്്ള്ലെദഃ്ഖത്്ി
ൽപങ്്്സചര്ന്്എല്്ാവസോ
ടം്ആത്്ാർഥമായിനന്്ിപറ
യ്ന്്്-െവ്ിറ്്റിൽശർമിഷഠ്ക്
റിച്്്.

ഛത്്ിസഗ്ഡിൽ നാല്
നകസ്ലക്ൾ കൊല്്കപ്ട്്്്
റായപ്്ർ:ഛത്്ിസഗ്ഡിലെസ്ഖമ്
ജില്്യിൽരക്്ാസസനയ്മായിഏറ്്്മ്
ട്്ിയനാല്നകസ്ല്കൾലൊല്്ലപ്്ട്്്.
ജാഗർഗ്ണ്്ലൊെീസ്സറ്്്്ഷൻപരി
ധിയിലെവനത്്ിൽഇന്്ലെരാവിലെ
ഒമ്്തരസോലെയായിര്ന്്്സംഭവം.
ലതരച്്ിെിനിറങ്്ിയവിവിധസസനക
ള്ലെസംഘലത്്നകസ്ല്കൾആകക്
മിക്്്കയായിര്ന്്്ലവന്്്ലൊെീസ്
ഐജിസ്ന്്ർരാജ്പറഞ്്്.
ശക്്മായിസനരിട്്സസനപരസപ്ര

മ്ള്്ലവെിവയപ്്്ിന്സശഷംസംഭവ
സ്്െംപരിസോധിച്്സപ്്ഴാണ്നാല്
മ്തസേഹങ്്ൾകലണ്്ത്്ിയത.്ററ
ഫിൾഅെക്്ംനിരവധിആയ്ധങ്്ൾ

സംഭവസ്്െത്്്നിന്്്കലണ്്ത്്ി
ലയന്്്ംലൊെീസ.്ഈകപ്സേശത്്്
ലതരച്്ിൽത്െര്കയാണ.്



വിയോഗം

ജമരി
ചനട്്്ര്്: മ്ല്്പ്്റമ്്ില്്
ഞജാസെിചന്്് ഭാരയ് ഞമ
രി(83)അന്്രിച്്്.സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.മക്്
ള്്:ചജസ്്ി,ഗില്്ഡ,ഐ
ഡ,ജാന്്സി.മര്മക്്ള്്:
ചാര്്ളി, ഞസാമരാജന്്,
ഞജാണി,ഞജാര്്ജ.്

ഭാസെ്രന്്
എര്ഞമലി: കനകപ്്ലം
േടത്്ില്് പഞരേനായ
രാമന്് മകന്് ഭാസക്ര
ന്്(85)അന്്രിച്്്.സം
സക്ാരം ഇബന്്്ാവിചല
11ന്വീട്്്വളപ്്ില്്.ഭാരയ്:
മറ്്ന്്്ര്്ക്്ര േലച്്ിറ
ക്ടം്ബാംഗം സാവി
ബേ്ി.

തങ്്പ്്ന്്
ലവപ്്ിന്്:ചചറായിരാ
മവര്്മ്് യ്ണിയന്്
ലഹസക്്ളിന്സമീപം
ഞവലിക്്കത്്് വീട്്ില്്
േങ്്പ്്ന്് (91) അന്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംനടത്്ി.
ഭാരയ്:സൗദാമിനി.മക്്
ള്്:ഞബ്പമന്്,അരവിന്്ന്്,
രവി,ഉഷ,ജയന്്,ഷീബ.
മര്മക്്ള്്: ഗിരിജ, ബി
ന്്്, ക്ശല, ശശി, സി
ന്്്,സ്ധീര്്.

ഏലിയാമ്്
ഞകാേമംഗലം:പാലമറ്്ം
അവരാപ്്ാട്്് ഞജാളി മാ
േയ്്വിചന്്്ഭാരയ്റിട്്.അ
ധയ്ാപിക ഏലിയാമ്്
(64) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിചല
11ന് ചവളിഞയല്് ചാല്്
ചസന്്്് ഞജാസഫ്പള്്ി
യില്്.

പഞ്്മി
കായംക്ളം: കണ്്ല്്്ര്്
ചേക്്്ക്ളങ്്രഞശരില്്
പ്ത്വലില്്പഞരേനാ
യേങ്്പ്്ചന്്്ഭാരയ്പച്്
മി(85)അന്്രിച്്്.സം
സക്ാരം നടത്്ി. മക്്
ള്്: ശാന്്മ്്, രാധാക്
ഷണ്ന്്, രാധാമണി. മ
ര്മക്്ള്്: എം. മഞഹന്്
ന്്(സിപിഐ(എം)കാ
യംക്ളംഏരിയാകമ്്ി
യംഗം),ഞശാഭ,സ്ധാക
രന്്.

അചയ്്തന്്
മലപ്്്റം: പ്ഴങ്്ടവത്്്
അചയ്്േന്് (76)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:പഞരേയായ
പ്ഷപ്ലേ.മക്്ള്്: ബപ്ീ
േ,ബീേ,ജിേ,നിേ.മര്
മക്്ള്്: അജി (ഞകാഴി
ഞക്ാ്ട)്, ബപ്ഞശാഭ് (ഞകാ
ഴിഞക്ാ്ട)്,സഞന്ാ്ഷ്(ക
ല്്പ്്റ്്),രാധാക്ഷണ്ന്്
(മങ്്ട).സഞഹാദരങ്്ള്്:
പ്ഴങ്്ടവത്്്രാമന്്(ബപ്
ശാന്്് ഞഹാട്്ല്്, മലപ്്്
റം),സഞരാജിനി,പഞരേ
രായക്ഷണ്ന്്മാസ്്്്ര്്,
അപ്്്ക്ട്്ന്്,വാസ,്ഞദ
വകി.

ആന്്്ണിമമക്്ിള്്
മ്ഹമ്്:മാരാരിക്്്ളംവ
ടക്്്പച്്ായത്്്14-ാം
വാര്്ഡ് കാനാഞശ്്രില്്
ആന്്്ണി ലമക്്ിള്്
(66) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
സബീന. മക്്ള്്: സി
ന്്്,സീമ,സീന,സിന.്
മര്മക്്ള്്:സിജ,് ബപ്ദീ
പ,്ഞജാമി.

ലത
വടക്്ാഞച്്രി:എങ്്ക്്ാ
ട് പാറയില്് വീട്്ില്് രാ
ജക്്മാറിചന്്്ഭാരയ്:ലേ
(52) അന്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.

പ്ഷെ്രന്്
മ്ഹമ്്:കഞ്്ിക്്്ഴിപ
ച്്ായത്്്8-ാംവാര്്ഡി
ല്്ക്ഞട്്ഴത്്്പ്ഷക്ര
ന്് (60)അന്്രിച്്്. ഭാ
രയ്:ബപ്ീേി.മക്്ള്്:ബപ്ജീ
ഷ,ബീജീഷ. മര്മകന്്:
സ്ഞകഷ.്

ജോണ്്മര്്ജക്ാ്സ്
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം: ടൗണ്്
ചാലമറ്്ത്്ില്്ഞജാണ്്മ
ര്്ഞക്ാ്സ്(87)അന്്രി
ച്്്. സംസക്ാരം ഇന്്്
രാവിചല1130ന്ടൗണ്്
േിര്ക്ടം്ബഞദവാലയ
ത്്ില്്.ഭാരയ്:പഞരേയാ
യചിന്്മ്്ഞജാണ്്(ക്റ
വിലങ്്ാട് പാക്്രഞമ്്
ല്് ക്ടം്ബം). മക്്ള്്:
ഞടാണി (ബഹറ്ലന്).
ഞസാണിയ (ചലകച്ര്്
ചസന്്്്ഞസഞവറിഞയാസ്
ഞകാഞളജ്അല്വ)മര്മ
ക്്ള്്:ഞസാനാ(ചകാള്്ി
ക്്്ളവില്്,ചവണ്്മണി,
ഇട്ക്്ി),ജയക്ഷണ്ന്്
(എറണാക്ളം).

അബ്്്സമദ്ഹാേി
േിര്രങ്്ാടി:ജിഎച്്്എ
സഎ്സ് ഞറാഡിചലക്
റ്്ിയില്്അബ്്്സമദ്ഹാ
ജി (58)അന്്രിച്്്. ഭാ
രയ്:പറഞങ്ാ്ടത്്്സാജി
ദ.മക്്ള്്:ൊത്്ിമഅ
സ്്ഹ, ൊത്്ിമസവ്ാലി
ഹ.മര്മകന്്:പി.എം.ഉ
സമ്ാന്്ചചമ്്ാട.്

അവറാന്്ഹാേി
േിര്രങ്്ാടി: ചകാടി
ഞ്്ിൊറ്ഖ്നഗര്്സവ്
ഞദശിവലിയപീടിഞയക്്
ല്്അവറാന്്ഹാജി(66)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:പഞട്്രി
ക്്്ന്്ത്്് ഖദീജ. മക്്
ള്്:അബ്്്റശീദ് (റിയാ
ദ)്,റെീഖ,്റസീയ,റംല,
റഹീന.മര്മക്്ള്്:ഗഫ്
ര്്ചകാടിഞ്്ി,അലിക്
ണ്്്ര്്,അബ്മണലിപ്്്
ഴ,ൌസിയ ചകാടി
ഞ്്ി,മ്ഹസ്ിനപാണ്്ി
മ്റ്്ം.
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ജമാഹനന്്കചട്്ിയാര്്
ക്മരകം:ക്ഴീത്്റവീ
ട്്ില്് ഞമാഹനന്് ചചട്്ി
യാര്്(68)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:ഇന്്ിരമാടപ്്ാട്്്അറ
യക്്്ല്്ക്ടം്ബാംഗം.മ
ക്്ള്്:ബശ്ീലക്്്മി(ക്മര
കം ഗവ.ഹയര്് ചസക്്
ണ്്റി), ബശ്ീബപ്ിയ. മര്മ
ക്്ള്്:ബശ്ീജിത്്്(മാടപ്്ാ
ട്്്),അന്്സല്്(കഴക്്്
ട്്ം). സംസക്ാരം നട
ത്്ി.

ഷാേി
കാഞ്്ിരപ്്ള്്ി:പാറക്്
ടവ് ജ്മാ മസജ്ിദ് ചല
യന്ില്് ലേപറമ്്ില്്
ഷാജി (53)അന്്രിച്്്.
കബറടക്്ംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:മം്ോസ.്മക്്ള്്:ഷാ
ല,്ഷാഹിദ,്സ്റ്മി.മ
ര്മക്്ള്്:ഹാരിസ,്സ്
െിയ.

വി.ക്ഷണ്ക്റ്പ്്്
കായംക്ളം: രാമപ്രം
ഞകാലടത്്്കിഴക്്േില്്
ബശ്ീഭവനത്്ില്് റിട്്.
ഞപാസ്്്്് മാസ്്്്ര്് വി.ക്
ഷണ്ക്റ്പ്്്(93)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:ക്ഷണ്മ്്.
മക്്ള്്:ജയ,ഉഷ,ബശ്ീക്
മാര്്.മര്മക്്ള്്:വി.ശശി
ധരന്്നായര്്, ചക.ചക.
ബാലന്് പിള്്, മിനി
ഞഗാപന്്.

നദ്്ിനി
കായംക്ളം:ചിറക്്ടവം
നടയില്് പടീറ്്േില്് പ
ഞരേനായദാഞമാദരചന്്്
ഭാരയ്നന്്ിനി(88)അന്്
രിച്്്.മക്്ള്്:രമണന്്,ര
ഘ,് രവി, രഞമശന്്,സ
േീശന്്, രമ, പഞരേനാ
യ ര്ബദ്ന്്. മര്മക്്ള്്:
സ്ജാേ,സഞരാജം, രാ
ധാമണി,ഷീജ,വിനീേ,
പഞരേനായശശിധരന്്.

കറ്്സിജറാസ്ജോസഫ്
അച്്ിരി:ചിങ്്ംഞോ
ട്്ത്്ില്് ജിബിന്് ഞജാ
സെിചന്്്ഭാരയ്ചറ്്സി
ഞറാസ് ഞജാസഫ് (32)
അന്്രിച്്്. സംസക്ാ
രംനാചളരാവിചല 10
ന് ചേക്്്ംഭാഗം ചസ
ന്്്്ഞജാര്്ജ്കല്്ാനിക്്
ല്്പള്്ിയില്്.ചചത്്ി
പ്്്ഴ വടഞ്ക്ക്്ര ന
മ്്ി മഠം പഞരേനായ
ഞജാസെിചന്്്യം് ലി
ല്്ിയ്ചടയം്മകളാണ.്
മക്്ള്്: ഞനാഹ് ജിബി
ന്്, ബക്ിസ്്്്ി ജിബിന്്.
സഞഹാദരന്്: ടലററ്
സ.്

ഫാത്്ിമ
ത്ക്്ാക്്ര: ചകന്്ഡി
മ്ക്്്ഞേക്്്ംക്്ാട്്്പറ
മ്്് പഞരേനായ ഹസ
ലനാര്ചട ഭാരയ് ൊ
ത്്ിമ (84)അന്്രിച്്്.
കബറടക്്ം നടത്്ി. മ
ക്്ള്്:ഹംസ,ബഷീര്്,പ
ഞരേനായമജീദ,്നാസ്്
ര്്,നൗഷാദ,്ചഷരീെന
സീമ,സകീന.മര്മകള്്:
ജമീല,നസീമ,റഹീമ,റ
ഷീദ, പഞരേനായ അ
ബ്ബക്്ര്്,നാസ്്ര്്,ഷം
സ്ദീന്്.

ഇ.എലത്്ീഫ്
േലഞശരി: മാനന്്വാടി
യിചല ആദയ്കാല വയ്ാ
പാരിയം് േലഞശരിപ്
േിയ ബസ് സ്്്്ാന്്്ിചല
ബ്്്സ്്്്ാര്്ഞസ്്്്ഷനറിഉട
മയ്മായചപാന്്്യംബസ്ാ
മ്്ിയിചലത്ഷാരയില്്
ഇ.എലത്്ീഫ്(64)അ
ന്്രിച്്്.ഐഎന്്എല്്
േലഞശരിടൗണ്്യ്ണി
റ്്് ചസബക്ട്്റി, ചപാന്്്യം
ബസ്ാമ്്ിമഹല്്്കമ്്ിറ്്ിവ
ലസ്ബപ്സിഡണ്്്,ചപാ
ന്്്യംബസ്ാമ്്ിജീവകാര്
ണയ് ബട്സ്്്്് ചചയര്്മാന്്,
വയ്ാപാരി വയ്വസായി
ഏഞകാപനസമിേിേല
ഞശരിയ്ണിറ്്്എകസ്ി
കയ്്ട്്ീവ് അംഗം എന്്ീ
നിലകളില്്ഞസവനമന്
ഷഠ്ിച്്്വരികയാണ.്ജീ
വകാര്ണയ്ബപ്വര്്ത്്ന
രംഗത്്്നിറസാന്്ിധയ്
മായലത്്ീഫ്ഞറാട്്റിക്്
ബ്്്മ്ന്്ബപ്സിഡണ്്്മാ
യിര്ന്്്. പഞരേരായ
ബി. സി മ്ഹമ്്ദിചന്്്
യം്ൊത്്ിമയ്ചടയം്
മകനാണ.് ഭാരയ്: ചക.
ചകസലീല.മക്്ള്്:ജ്ന
ലദ,്ജ്െലസ,്ജ്െീ
റ,ജ്ഷീറ.മര്മക്്ള്്:ഇ.
എ നൗഷാദ് (ബ്്്സ്്്്ാര്്
ഞബ്ടഞഡര്്സ,് േലഞശരി),
എം.നിയാസ്(ചസയിന്്
ഞവള്്ഡ,് േലഞശരി), മ
ര്്സീന,റീഹ.സഞഹാദര
ങ്്ള്്: ഇ.എ റസാക്്്
ഹാജി ( ബട്ഷറര്്, ചപാ
ന്്്യം ബസ്ാമ്്ി മഹല്്്ക
മ്്ിറ്്ി), ഇ. എഹാരിസ്
(ജനറല്്ചസബക്ട്്റി,േല
ഞശരിഫ്ഡ് ബഗ്യിന്്സ്
ചമര്്ച്്ന്്്്സ്അഞസാസി
ഞയഷന്്),ഇ.എസക്്ീര്്
(ബ്്്സ്്്്ാര്് ഞബ്ടഞഡര്്സ,്
േലഞശരി), ക്ഞ്്ാമി,
ആയിഷ, റംല, ലലല.
ഖബറടക്്ം ചപാനയ്ം
ബസ്ാമ്്ിജ്മാമസജ്ിദ്ഖ
ബര്്സ്്ാനില്്നടത്്ി.

ല്സി
ചാലക്്്ടി: ഞപാട്്അല
വിചസന്്്ര്്ഞമനാഞച്്രി
ഞജാസ്ഭാരയ്ല്സി(62)
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
ഇന്്് രാവിചല 10.30ന് 
ചൗക്്ചസന്്്്ഞമരീസ്പ
ള്്ി ചസമിഞത്്രിയില്്.
മക്്ള്്: ചസസ്്ി, സീമ,
സിഞജാ,ലിഞജാ.മര്മക്്
ള്്: ഞജായ,് ഞപാള്്, ബി
ന,്സമ്നയ്.

ജോണ്്സണ്്
കര്നാഗപ്്ള്്ി : ചവറ
പ്ത്മംഗലത്്്ചജ.ഞജാ
ണ്്സണ്് (77-റിഞട്്ര്്ഡ്
എംഞല്ാ്യിചമന്്്് ഓെീ
സര്്)അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
എലിസബത്്്. മക്്ള്്:
ജയന്് ഞജാണി (പച്്ാ
യത്്് ചസബക്ട്്റി, ഏല
പ്്ാറ) അഡവ്: ഞജായി
ഞജാണ്്സണ്്, ലഹസി
ന്്്ഞമരി,സ്സിഞമരി.മ
ര്മക്്ള്്: മിനി ജയന്്,
സിബി ഞജായി, അഡവ്:
ബന്്ഞജാസഫ,്ബിജ്ദാ
സന്്.

രാേജഗാപാലന്്നായര്്
പറമ്്ില്്ക്്ടവ:്കക്്ാട്
േട്്ാലത്്്രാജഞഗാപാല
ന്്നായര്് (82-എകസ്�്
സര്്വീസ്മാന്്)അന്്രി
ച്്്. പഞരേരായ നമ്്
ന്്്ര്് അഴകില്് അന
ന്്ന്്നായര്ചടയം്േ
ട്്ാലത്്്സ്മേിയമ്്യ്
ചടയം്മകനാണ.്ഭാരയ്:
മാനിക്റ്്ിയാടത്്് സ
ഞരാജിനിഅമ്്.മക്്ള്്:
സഞന്ാ്ഷ�്ക്മാര്്, സം
ഗീേ, രാജബശ്ീ, പഞരേ
യായ രമയ്ബശ്ീ. മര്മക്്
ള്്:ബപ്സന്്ന്്എ,ബപ്വീ
ണ്്ക്മാര്് ചക, സ്ധീ
ര്്ക്മാര്്,രാജബശ്ീ.മറിയാമ്്

ക്ന്്ംക്ളം: പഴഞ്്ി
ചജറ്ശഞലംചനയ്്ന്്വീ
ട്്ില്് പഞരേനായ ഞജാ
ര്്ജിചന്്്ഭാരയ്മറിയാമ്്
(68)അന്്രിച്്്.മക്്ള്്:
ബിജ,്മിനി.മര്മക്്ള്്:
ഗീവര്്, ഞജാെിയ. സം
സക്ാരംഇന്്്11ന്പഴ
ഞ്്ിചസന്്്്ഞമരീസ്ഓ
ര്്ത്്ഞഡാകസ്് കത്്ീ
ബഡ്ല്് ചസമിഞത്്രിയി
ല്്.

രവീനദ്്്ന്്
ചകാട്ങ്്ല്്്ര്്:ആദയ്കാ
ലസിപിഐബപ്വര്്ത്്
കനം്കിഴക്്്ംപ്റംമ
രണാനന്്ര സഹായ
സംഘത്്ിചന്്് സ്്ാപ
കരില്് ഒരാള്മായ പ്
ല്്്റ്്്ചകാല്്ംപറമ്്ില്്ര
വീബന്്്ന്്(81)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:ഇന്്ിര.മക്്ള്്:വി
നി (എല്്ഐസി), ഞര
ഷമ്, ബപ്മീള, ബിഞനായ്
(അസി:ഗാരിസണ്്എ
ച്്ിനീയര്്,മിലിറ്്റി).മ
ര്മക്്ള്്: ബശ്ീക്മാര്്
(കാനറാബാങ്്്),അനി
ല്് (ബിസിനസ)്,സേയ്
പാലന്് (ബിസിനസ)്,
രാഗി(സീനിയര്്ചസക്്
ന്്എച്്ിനീയര്്സഞേ
ണ്് ചറയില്്ചവ). സം
സക്ാരംനടത്്ി.

ജഗാപാലക്ഷണ്ന്്
ത്ചക്ാ്ടിത്്ാനം:മണി
കണഠ്വയല്് പ്ത്പറ
മ്്ില്്ഞഗാപാലക്ഷണ്
ന്് (78)അന്്രിച്്്. ഭാ
രയ്: സ്മ ഞഗാപാലക്
ഷണ്ന്് (സിപിഐഎം
ചകാടിനാട്്്ംക്ന്്്ബബ്ാ
ച്്്അംഗം).മക്്ള്്:സ്
ധീഷ,് സ്ജിത്്്. മര്മ
ക്്ള്്:രാഞജശവ്രി, അ
ഞജ്.് സംസക്ാരം ഇ
ന്്്രാവിചല10മണിക്്്
വീട്്്വളപ്്ില്്.

ടി.എന്്.പരജമശവ്രന്്നായര്്
ചപാന്്ക്ന്്ം: ചപാ
ന്്ക്ന്്ംചകവിഎല്്പി
എസ�്ക്ളിചലറിട്്.ബപ്ഥ
മാധയ്ാപകന്്ചിറക്്ടവ്
ചസന്്്ര്്ശങ്്രന്്ക്ഞന്്
ല്്ടി.എന്്.പരഞമശവ്രന്്
നായര്്(84)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:പഞരേയായചബന്്്
മേിയമ്്.മക്്ള്്:പി.ജയ
ക്മാര്്(ഇംഗ്്ീഷ് ഇന്്്യ
ന്്ഞക്്യസ്,്േിര്വനന്്
പ്രം),പി.അനില്്ക്മാ
ര്് (ചകപിഎംജി, നയ്്
ഞയാര്്ക്്്,അഞമരിക്്).മ
ര്മക്്ള്്: ഞഡാ. എസ.്
സ്മ(അധയ്ാപിക, എ
സഎ്ന്്വനിോഞകാഞള
ജ,് ചകാല്്ം), പി. രശമ്ി
(അഞമരിക്്).സംസക്ാ
രംഇന്്്രാവിചല11ന്
വീട്്്വളപ്്ില്്.

ഏലിയാമ്്
ഞകാേമംഗലം:പാലമറ്്ം
അവരാപ്്ാട്്് ഞജാളി മാ
േയ്്വിചന്്്ഭാരയ്റിട്്.അ
ധയ്ാപിക ഏലിയാമ്്
(ഞബബി ഞജാളി ടീച്്ര്്-
64 ) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിചല
11ന് ചവളിഞയല്്ച്്ാല്്
ചസന്്്് ഞജാസഫ്പള്്ി
യില്്. പഞരേ ഞകാഴി
ഞക്ാ്ട്പ്ല്്്രാംപാറമട
പ്്ിള്്ില്് ക്ടം്ബാംഗ
മാണ.് മക്്ള്്: ഞജായ്
(അയര്്ലന്്്്),ഉദിഷ,പ
ഞരേനായഉദിത.് മര്മ
കന്്:ആഞന്്്ാക്വള്്്
ര്്.

വി.ആര്്.ഉണ്്ിക്്്ഷണ്ന്്
ത്പ്്്ണിത്്്റ:ബിചജ
പിയ്ചടഞകരളത്്ിചല
ആദയ്ച്ത് മ്നിസിപ്്
ല്്കൗണ്്സിലര്്എര്
ര്്മഠത്്ില്്ഓളത്്്വി.
ആര്്.ഉണ്്ിക്്്ഷണ്ന്്
(70) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിചല.
ഭാരയ്:ഉമാഞദവി.മക്്ള്്:
ഊര്്മിള, ഉല്്ാസ,് ഉഞമ
ഷ.് മര്മക്്ള്്: അര്
ണ്്,അര്്ച്്ന,ബശ്ീലക്്
മി.1980ല്്ബിചജപിര്
പീകരിച്് ഞശഷം 82ല്് 
ആയിര്ന്്്ആദയ്ച്ത്
േഞദ്്ശ േരച്ഞ്ട്പ്്്.
മ്നിസിപ്്ാലിറ്്ിയിഞല
ക്്്ോമരചിഹ്്ത്്ില്്
മല്്സരിച്്് ആദയ്മായി
വിജയിച്്സ്്ാനത്്ിന്
ഉടമയാണ് ഉണ്്ിക്
ഷണ്ന്്. ഇേിന്ഞശഷ
മാണ് ഇന്്്യയിചല മറ്്്
സംസ്്ാനങ്്ളില്് മ്
നിസിപ്്ല്് ചേരച്ഞ്
ട്പ്്് നടന്്ത.് ആര്്എ
സഎ്സിചന്്് ചകാല്്ം
ജില്്യിചല രണ്്് ോല്
ക്്ിലം്ആലപ്്്ഴ ജില്്
യിചല രണ്്് ോല്ക്്ി
ചലയം് ബപ്ചാരക് ആ
യിര്ന്്്ഉണ്്ിക്ഷണ്
ന്്.

കെ.സി.ോബ്
മരട:് ഇടചക്ാ്ച്്ി കിട്്്
ത്്റനികര്്ത്്ില്്വീട്്ി
ല്്ചക.സി.ബാബ്(ഓ
റിയന്്്് ഇന്്ഷ്റന്്സ)്
അന്്രിച്്്. സംസക്്്ാ
രംനടത്്ി.ഭാരയ്:സീന.
മക്്ള്്:നിഖില്്ബാബ,്
അഖില്്ബാബ,്അനീ
ഷ് ബാബ് മര്മകള്് :
ലഭമിനിഖില്്.

ക്ട്്ന്്
ചാഴ്ര്്: മഠത്്ിക്്ാട്്ി
ല്്ക്ട്്ന്്(85)അന്്രി
ച്്്. സംസക്ാരം നട
ത്്ി. ഭാരയ്:അമ്്ിണി.
മക്്ള്്:ഞശാഭന,ഷീബ.
മര്മക്്ള്്: രവി, ക്ട്്
ന്്.

ചനദ്്്ന്്
അരിമ്്്ര്്:ലകപ്്ിള്്ി
പ്വ്്ത്്ിങ്്ല്് ചബന്്്ന്്
(74) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിചല
10ന്മണല്ര്്പച്്ായ
ത്്്ശമ്ശാനത്്ില്്.ഭാ
രയ്:കാര്്ത്്്യായനി.മക്്
ള്്:ദിലീപ,്ബപ്ീേ,സ്ധീ
ര്്.മര്മക്്ള്്:നിഷ, സ
ജി,സരിേ.

െര്ണാെരന്്
കര്നാഗപ്്ള്്ി: പന്്ന
മനയില്്നരീച്്ല്്വട
ക്്േില്്കര്ണാകരന്്
(85)അന്്രിച്്്.�ഭാരയ്:പ
ഞരേയായസരസവ്േി.മ
ക്്ള്്:മലമ്്,അംബി.മ
ര്മക്്ള്്: ഗംഗാധരന്്,
ഞവണ്ഞഗാപാല്്.

ജേേി
വടക്്ാഞച്്രി�ഞകാടഞശ്്
രിമണ്്ാഞശ്്രിപാപ്്ചന്്്
മകന്് ഞബബി (65)അ
ന്്രിച്്്.സംസക്ാരംഇ
ന്്്ഉച്്കഴിഞ്്്രണ്്ിന.്
ഭാരയ്: േങ്്മ്്. മക്്ള്്:
ചെലിന്്,ജയിന്്. മര്മ
ക്്ള്്:സണ്്ി,രഞമഷ.്

തയ്ാഗരാേന്്
എര്മചപ്്ട്്ി: ചവള്്റ
ക്്ാട് ചകാല്്ംപടി കിഴ
ഞക്്പ്രയക്്്ല്്പഞരേ
നായഞവല്വലവദയ്ര്
ചട മകന്് േയ്ാഗരാജന്്
(62) അന്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.അവി
വാഹിേനാണ.്മാോവ:്
പഞരേയായപാറ്ക്ട്്ി.
സഞഹാദരങ്്ള്്: ബാല
ക്ഷണ്ന്്,വാസ.്

ഭാര്്ഗവി
മ്ഹമ്്: മ്ഹമ്് ത്ര്
ത്്ന്്കവലവല്്ാരിമംഗ
ലംനികര്്ത്്ില്്പഞരേ
നായ രാമക്ഷണ്ചന്്്
ഭാരയ് ഭാര്്ഗവി (93)അ
ന്്രിച്്്. സംസക്്്ാരം
ഇന്്്രാവിചല10ന.്മ
ക്്ള്്:ഓമന,ചബന്്്പ്്ന്്,
ബപ്സാദ് (ഞചര്്ത്്ല ബട്ാ
െിക്ഞസ്്്്ഷന്്).മര്മക്്
ള്്:ഷീലമ്്,മഹിളാമണി,
പഞരേനായ സദാനന്്
ന്്.

പത്്ിനി
ലവപ്്ിന്്:അയ്്മ്്ിള്്ി
ചകാളഞവലി വീട്്ില്് പ
ത്്ിനി(94) അന്്രിച്്്.
മക്്ള്്: ഞമാഹനന്്,
ലഷല, ഷാജി,സലി. മ
ര്മക്്ള്്: കാച്്ന, ചി
ന്്മയന്്,ജിജി,സ്മ.

സി.കെമറിയാമ്്ടീച്്ര്്
പിറവം: ചോട്്്ര്്: കാ
ഞ്്ിരത്്ിങ്്ള്് പഞരേ
നായഇട്്്പ്്്സാറിചന്്്
ഭാരയ്സി.ചക മറിയാമ്്
ടീച്്ര്്(95)റിട്്.ചഹഡ്മി
സബ്ട്സ്്്ഗവ.എല്്.പി.എ
സ്കളമ്്്ര്്അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരംഇന്്്3ന്
മാങ്്ിടപ്്ള്്ി ചസന്്്്
ഞോമസ് കന്ാനായ ക
ഞത്ാ്ലിക്്പള്്ിയില്്.
മക്്ള്്: ചഡയസ്ി സ
ണ്്ി, ഞോമസ.്ചക.ഇട്്്
പ്്്,ബാബ്.ചക.ഇട്്്പ്്്,
അബി.ചക.ഇട്്്പ്്്.മര്മ
ക്്ള്്:സണ്്ിമംഗലത്്്
ഞമാനിപ്്ള്്ി, ആലിസ,്
ബപ്മീള,ചഷയസ്ി.

ശശീനദ്്്ന്്
ഞപരാബമ്്്:റിട്്.ചപാലീസ്
സബ്ഇന്്ചപക്്ര്്മ്യി
ഞപ്ാ്ത്്് അരയമ്്ാക്്്
ല്്ശശീബന്്്ന്്(62)അന്്
രിച്്്. ഭാരയ്: വസന്്. മ
ക്്ള്്: ശരത്്്, ശയ്ാംജി
ത്്്,ശയ്ാംലാല്്.മര്മക്്
ള്്:ബശ്്േി,മനയ്.

രവി
ലവപ്്ിന്്: പള്്ിപ്്്റം
ഞകാവിലകത്്്ംകടവ്
േണ്്ാഞശരി രവി (70)
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി.ഭാരയ്:ഉഷ.മക്്
ള്്: രജീഷ,് രാഞജഷ് (ക
ണ്്ന്്), രജ്ല. മര്മക്്
ള്്:അജയക്മാര്്,വിജി.

ഷാജോ
ത്ശ്ര്്: ഒളരിക്്ര േട്്ി
ല്്ഇമ്്ാവ്ഞജാസിചന്്്
മകന്്ഷാഞജാ (44)അ
ന്്രിച്്്.സംസക്ാരംഇ
ന്്്രാവിചല11ന്ഞകാട്്
യംചകാല്്ാട്ലിറ്്ില്്ഫള്
വര്്പള്്ിയില്്.മാോവ:്
സിസിലി.ഭാരയ്:ഷീബ.മ
ക്്ള്്: ചറഞഡാണ്്, ഷാ
ഞജാണ്്,ഡിഞയാണ്്.

മറിയം
കിടങ്്്ര്്:കല്്റയക്്്ല്്
പഞരേനായ ഞോമസി
ചന്്് ഭാരയ് മറിയം (88)
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി. മക്്ള്്: വര്്ഗീ
സ,്ഞമരി,എല്്സി,ഞജാ
യി, ഞജാണി, മാര്്ട്്ിന്്,
സാജ,്സജി.മര്മക്്ള്്:
അല്്ഞൊണ്്സ, പൗ
ഞലാസ,്അഗസ്്്്ിന്്, വി
ന്്സി (പച്്ായത്്ം
ഗം), ബീന, ഷീന, ജാ
സമ്ിന്്,ഞജാസ.്

അബ്്്ല്്ഹക്്ീം
മഞച്്രി: പട്്ര്്ക്ളം പ
ഞരേനായഅത്്ിമണ്്ി
ല്് അബ്്്ള്്യ്ചട മക
ന്്അബ്്്ല്്ഹക്്ീം(29)
അന്്രിച്്്. മാോവ് :
ആമിന. സഞഹാദരങ്്
ള്്:മ്ഹസ്ിന്്,അബ്്്ല്്
ഷ്ക്്്ര്്, അകബ്റലി,
ന്ര്്ജഹാന്്,ഇര്്ൊന,
ജമീല.

നസീര്്
ബശ്ീമ്ലനഗരം:പാഞച്്രി
നസീര്്(66)അന്്രിച്്്.
ഖബറടക്്ംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:നസീയബീവി.മക്്
ള്്: നൗഷീറ, ഹസീന,
വാഹിദ. മര്മക്്ള്്:സ
ഗീര്്,അനസ,്മാലിക്്്.

അബുദാബിയിലുു
മകടുുിടതുുിലുുനിനുുു
വീണുയുവാവുെരിചുുു
പ്ന്്യ്ര്്ക്്്ളം: അ
ബ്ദാബിയില്്ചകട്്ിട
ത്്ില്് നിന്്് വീണ്
യ്വാവ്മരിച്്്.പ്ന്്
യ്ര്്ക്്്ളം ത്പ്്റ്്് വ
ലിയേറയില്്പഞരേ
നായഅപ്്്വിചന്്് മ
കന്്38വയസ്്്ള്്സി
ദ്്ാര്്ഥന്്ആണ് മരി
ച്്ത.്കഴിഞ്്ചവള്്ി
യാഴച്്് യായിര്ന്്്
അപകടംനടന്്ത.്പപ്്ടകമ്്നിജീവനക്്ാരനാ
യിര്ന്്്പഞരേന്്.സംസക്ാരംആറ്്്പ്റംനി
ബദ്ാലയത്്ില്്നടത്്ി.മീനാക്്ിയാണ്മാോവ,്
സിനിയാണ്ഭാരയ്.ഞബ്ശയസ്മകന്മാണ.്

എടവണുുസവുകദശിസൗദിയിലുു
മകാവിഡുബാധിചുുുെരിചുുു
മഞച്്രി: എടവണ്്
സവ്ഞദശി സൗദി അ
ഞറബയ്യിചലബ്ലറ
ദയില്്ചകാവിഡ്ബാ
ധിച്്്മരിച്്്.പടിഞ്്ാ
ചറചാത്്ല്്്ര്്ഞേഞല
രി ബീരാന്്ക്ട്്ി(55)
യാണ് മരിച്്ത.് ചകാ
വിഡ് ഞപാസിറ്്ീവ് റി
ഞപ്ാ്ര്്ട്്് ചചയ്്ചപ്്ട്്േി
നാല്് മ്ന്്ാഴച്യില
ധികമായിബ്ലറദചസന്്ബട്ല്്ഞഹാസപ്ിറ്്ലില്്
ചികിത്്യിലായിര്ന്്്.കട്ത്്ആസമ് ഞരാഗ
വം് ബപ്ഞമഹവം് അന�്വചപ്്ട്്ിര്ന്്്. ഇഞദ്്ഹ
ഞത്ാ്ചടാപ്്ംചകാവിഡ്ബാധിച്്ഭാരയ്യ്ചടചി
കിത്്ത്ടര്കയാണ.്കഴിഞ്്മ്പ്്ത്വര്്ഷമാ
യിബപ്വാസജീവിേംത്ടര്ന്്ബീരാന്്ക്ട്്ിഅ
ല്്വേനിയകമ്്നിയില്്അല്മിനിയംകാര്്പ്്ന്്്
ര്് ചസക്്നില്്സ്പ്്ര്്ലവസറായിര്ന്്്.ബ്
ലറദജാലിയാത്്ിചന്്്യം്ചകഎംസിസിയ്ചട
യം്ബപ്വര്്ത്്നങ്്ളിചലല്്ാംസജീവസാന്്ിധയ്
മായിര്ന്്ഇഞദ്്ഹംഒോയിചാത്്ല്്്ര്്ചവല്്ചെ
യര്്കമ്്ിറ്്ിയ്ചടമ്ന്്ചസബക്ട്്റിക്ടിയാണ.്ഭാ
രയ്:സ്ലലഖ.മക്്ള്്:ഷാെി,ഷമീര്്,സെീനജാ
സമ്ിന്്.മര്മക്്ള്്:റൗഫ്(സൗദി),സെിപാവണ്്
മ്േഞദഹംബ്ലറദ ചസന്്ബട്ല്് ഞഹാസപ്ിറ്്ല്്
ഞമാര്്ച്്റിയില്്.

കയുാമുുിലുുകുഴഞുുുവീണു
യുവാവുെരിചുുു
അമ്്ലപ്്്ഴ: ചവള്്
ചപ്ാ്ക്്ദ്രിോശവ്സ
കയ്ാമ്്ില്് ആഹാരം
പാകംചചയ്്്ന്്േിനി
ചടയ്വാവ്ക്ഴഞ്്്
വീണ്മരിച്്്.േകഴിപ
ച്്ായത്്്എട്്ാംവാ
ര്്ഡില്്ചചക്്ിടിക്്ാട്
പടിഞ്്ാറ്വഴപ്്റമ്്ി
ല്്ക്ഞ്്്ഞമാന്്ചാ
ഞക്ാ്(47)ആണ്മരി
ച്്ത.്ഇന്്ചലഉച്്യക്്്്ചചക്്ിടിക്്ാട്ചചത്്ിക്്
ളത്്ില്്പാലത്്ില്്നടക്്്ന്്കയ്ാമ്്ില്്ആഹാ
രംപാകംചചയ്്്ഞമ്ാ്ഴാണ്സംഭവം.ക്ഞ്്്ഞമാ
ചനആശ്പബേ്ിയില്്എത്്ിചച്്ങ്്ിലം്ജീവന്്ര
ക്്ിക്്ാന്്കഴിഞ്്ില്്.മ്േഞദഹംഎടേവ്ാസവ്കാ
രയ്ഞമാര്്ച്്റിയില്്.സംസക്ാരംപിന്്ീട.്ഭാരയ്:ഷീ
ജ(പ്ന്്ബപ്).മക്്ള്്:എലിസബത്്്,ബെ്ാന്്സിസ,്
ഞജാസഫ.്

ഓണചുുനുുകളുു21മുതല,
സൗജനയുഓണകുുിറു്ു13മുതല
േിര്വനന്്പ്രം: സം
സ്്ാനചത്്ഓണച്്ന്്
കള്്എല്്ാജില്്ാഞകബന്്്
ങ്്ളിലം്21മ്േല്്10ദി
വസഞത്്ക്്് നടത്്്
ചമന്്്മ്ഖയ്മബന്്്ിപിണ
റായിവിജയന.88ലക്്
ഞ്ത്ളം വര്ന്് ഞറഷ
ന്്കാര്്ഡ് ഉടമകള്്ക്്്
500ര്പവിലവര്ന്്11
ഇനം പലവയ്ഞജ്നങ്്
ള്് ഉള്്ചപ്്ട്ന്് ഓണ
ക്്ിറ്്് വയ്ാഴാഴച് വിേര
ണം ചചയത്് ത്ടങ്്്
ചമന്്്ംമ്ഖയ്മബന്്്ിഅ
റിയിച്്്.
ആദയ്ഘട്്ത്്ില്് ഓ
ണക്്ിറ്്്വിേരണംഅ
ഞന്്്ോദയ വിഭാഗത്്ി
ല്്ചപട്് 5.95ലക്്ംക്
ടം്ബങ്്ള്്ക്്ാണ.് പി
ന്്ീട്31ലക്്ംമ്ന്്ഗണ
നാകാര്്ഡ്കള്്ക്്്.ആ

ഗസ്്്്്13,14,16േീയേിക
ളില്്അഞന്്്ോദയവിഭാ
ഗത്്ിന്ള്്(മഞ്്കാ
ര്്ഡ്കള്്ക്്്)വിേരണം
ചചയ്്്ം.ത്ടര്്ന്്്19,20,
21,22േീയേികളിലായി
മ്ന്്ഗണനാവിഭാഗങ്്
ള്്ക്്്ള്്(പിങ്്്കാര്്ഡ്
കള്്ക്്്)കിറ്്്കള്്വിേ
രണം ചചയ്്്ം. ഓണ
ത്്ിന്മ്മ്്ായി ഞശഷി
ച്്51ലക്്ഞ്ത്ളമ്ള്്
ക്ടം്ബങ്്ള്്ക്്്ള്്
(നീല,ചവള്്കാര്്ഡ്ക
ള്്ക്്്)കിറ്്്കള്ചടവിേ
രണവം്നടക്്്ം.
ഞറഷന്്കാര്്ഡ്ടമക
ള്്ജ്ലലമാസത്്ില്്
ഏത് കടയില്് നിന്്ാ
ഞോഞറഷന്്വാങ്്ിയ
ത്ആകടയില്്നിന്്്ം
ഓണക്്ിറ്്്കള്് വിേര
ണംചചയ്്്ം.

എലുുഎലുുബി:ഒരുസീറുുുകോലംുകുറയിലുു
േിര്വനന്്പ്രം: ഈ വര്്ഷചത്്
ബേ്ിവല്്സര,പച്്വല്്സരഎല്്എ
ല്്ബിഞൊഴസ്്കളിഞലക്്്ഒര്സീറ്്്
ഞോലം്ക്റയിചല്്ന്്്മ്ഖയ്മബന്്്ിപി
ണറായിവിജയന.
60വിദയ്ാര്്ത്്കളടങ്്ിയബാച്്ിന്
മാബേ്ഞമ അംഗീകാരം നല്്ക്കയ്
ള്്്എന്്്ബാര്്കൗണ്്സില്്ഓഫ്
ഇന്്്യഅറയിച്്ിരിക്്്കയാണ.്ഇത്
ബപ്കാരം സംസ്്ാനചത്് നാല് സ
ര്്ക്്ാര്്ഞോഞൊഞളജ്കളിലായി240
സീറ്്്കള്്നഷ്്ചപ്്ടം്.ഈസാഹചരയ്
ത്്ില്്നഷ്്ചപ്്ട്ന്്സീറ്്്കള്്മ്ഴ്വ
ന്്അഡീഷണല്്ബാച്്്കള്്ത്ടങ്്ി
നികത്്ാന്്സര്്ക്്ാര്്േീര്മാനിച്്്.
െലത്്ില്്ഒര്സീറ്്്ഞോലം്ക്റയി
ചല്്ന്്്മാബേ്മല്്ക്ട്കയാണ്ചചയ്്്
ക.
അട്ത്്അക്്ാദമികവര്്ഷം'സീ
ഞോഅക്്ാഡമിക്വര്്ഷം'ആക്്ണ
ചമന്് ചര്്ച്് ഞദശീയേലത്്ില്് ഉയ
ര്്ന്്്വര്ന്്്ണ്്്.അധയ്യനവം്പരീ
ക്്യം്ഒഴിവാക്്്ന്്രീേിയാണ്'സീ
ഞോഅക്്ാദമിക്വര്്ഷം'എന്്്ഉഞദ്്

ശിക്്്ന്്ത.്യ്ജിസിഇത്സംബന്്ി
ച്്്അന്്ിമേീര്മാനംഎട്ത്്ിട്്ില്്.
സംസ്്ാനചത്്മിക്്സര്്വകലാ
ശാലകളിലം്ഞൊചളജ്കളിലം്കഴി
ഞ്്ചസചമസ്്്്റ്കള്ചടഅവസാന
ഭാഗങ്്ള്് ഓണ്്ലലന്് വഴിയാണ്
പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയത.്എല്്ാവിദയ്ാരഥി
കളിലം്ഓണ്്ലലന്്പഠനംഎത്്ി
ക്്ാന്ള്് ബശ്മങ്്ള്് പ്ഞോഗമിക്്്
ന്്്ണ്്്.സാമ്ഹയ്അകലംപാലിച്്്
സാധാരണരീേിയില്്ക്്ാകള്്ഉടചന
ത്ടങ്്ാവ്ന്്സാഹചരയ്ംസംജാേ
മായിട്്ില്്.ഷിഫറ്്്്അടിസ്്ാനത്്ില്്
ക്്ാസ്കള്്ആരംഭിക്്ാചമന്്നിര്്ഞദ
ശംവന്്ിട്്്ണ്്്. ഓണ്്ലലന്്രീേിക
ളം്ത്ടഞരണ്്ിവരം്.സ്രക്്യക്്്ാ
ണ്ബപ്ഥമപരിഗണന.
എല്്ാഉന്്േവിദയ്ാഭയ്ാസസ്്ാപന
ങ്്ളിലം്ഓണ്്ലലന്്ക്്ാസ്കള്്റ
ഗ്ലര്്ക്്ാസ്കള ഞോചലലടം ഞട
ബിളഅന്സരിച്്ാണ്നടത്്്ന്്ത.്
അധയ്ാപകര്് ക്്ാചസട്ക്്്ന്്്ചണ്്
ന്്്ഞൊചളജ്വിദയ്ാഭയ്ാസഡയറകറ്്്ര്്
ഉറപ്്്വര്ത്്്ം.

ബിരുദകോഴസുിനുരണുുിലധികം
അകോടു്ുമെനു്ുുഹൈകകുുടതിതടഞുുു
ചൊച്്ി: ബിര്ദ ഞൊ
ഴസ്ിന് രണ്്ിലധികം
അഞോട്്്ചമന്്്് നടത്്്
ന്്ത്ലഹഞ്ക്ടേിേ
ടഞ്്്.എംജിസര്്വക
ലാശാലക്്് കീഴിചല
ഞൊചളജ്കളിചല അ
ഞോട്്്ചമന്്്്കളാണ്ോ
തക്ാലികമായിേടഞ്്
ത.് അണ്്എയഡ്ഡ്
ഞൊചളജ്കളിചല50ശ
േമാനംസീറ്്്കളില്്അ
ഞോട്്്ചമന്്്ില്ചടസര്്വ
കലാശാല ബപ്ഞവശനം
നടത്്്ന്്േിചനേിചര

സമര്്പ്്ിച്്ഹരജിയിലാ
ണ്നടപടി.
ഓള്്ഞകരളലബ്പവറ്്്
ആര്്ടസ്്ആനഡ്സയ
ന്്സ്അണ്്എയഡ്ഡ്
ഞൊചളജ്മാചനജച്മന്്്്
അഞോസിഞയഷന്് ന
ല്്കിയഹരജിയിലാണ്
ജസ്്്്ിസ്എ.മ്ഹമ്്ദ്മ്
ഷേ്ാഖിചന്്്ഇടക്്ാലഉ
ത്്രവ.്ഹരജിേീര്്പ്്ാ
കം്വചരരണ്്ിലധികം
അഞോട്്്ചമന്്്് അന്വ
ദിക്്ര്ചേന്്ആവശയ്ം
അന്വദിച്്്.

സതയ്ന്്
ത്ശ്ര്്: ബപ്മ്ഖ വയ്വ
സായിയം് ഞദവകി ഡ
യറി ഉടമയം് സാം
സക്ാരികബപ്വര്്ത്്ക
ന്മായചടിഞ്്ാഞറചി
റഞറാഡില്്ക്ഷണ്ബപ്�
വീട്്ില്്അരങ്്ത്്്സ
േയ്ന്്(59) അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്; വിജയഎസ.്ഞമ
ഞനാന്്.മകന്്:ശയ്ാംപി.
ഞമഞനാന്്. അച്്ന്്: പ
ഞരേനായഞദവദാസ്ഞമ
ഞനാന്്.അമ്്:അരങ്്
ത്്് സ്ഞലാചന. സ
ഞഹാദരിമാര്്:സേി,ശാ
ന്്,സ്ധ.സംസക്ാരം
ഇന്്്രാവിചല9ന്പാറ
ഞമക്്ാവ് ശാന്്ിഘട്്ി
ല്്.

തങ്്മ്്
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം:ഇടയാര്്
ക്ടിലില്് പഞരേനായ
ക്ട്്ചന്്് ഭാരയ് േങ്്മ്്
(72) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിചല
11ന്വീട്്്വളപ്്ില്്.മക്്
ള്്:സിജി,സ്നി. മര്മ
ക്്ള്്: നിഷ, ചക.ആര്്.
ലാല്്.

അപ്്്ക്്്ട്്ന്്പിള്്
േിര്വനന്്പ്രം: ചകാ
ട്്ാരക്്ര പവിഞബ്േശവ്രം
മാറനാട�്േടവിളവീട്്ില്്
അപ്്്ക്ട്്ന്്പിള്്(82)
അന്്രിച്്്. റിട്്ഞയര്്ഡ്
സക്്ള്് ചഹഡ് മാസ്്്്ര്്
ആയിര്ന്്്.മക്്ള്്.ബപ്
ശാന്്് ക്മാര്് (ഞകാ
ണ്്സയ്്മര്്ചെഡ)്,പദമ്
ക്മാര്് (ഏഷയ്ാചനറ്്്�
നയ്്സ് സീനിയര്് ലല
ഞബ്ബറിയന്്).മര്മക്്ള്്:
അദവ്ിേ(എസബ്ിഐ),
കവിേ.സംസക്ാരംഇ
ന്്്ലവകിട്്്4മണിക്്്.

ആലി
വടക്്ാഞച്്രി:കാഞ്്ി
രഞക്ാ്ട്ചന്്നകാട്പാ
റക്്ല്്ആലി (87)അ
ന്്രിച്്്.കബറടക്്ംനട
ത്്ി.ഭാരയ്:പാത്്്ക്ട്്ി.
മക്്ള്്: ക്ഞ്്്മ്ഹമ്്
ദ,്അബ്്്ള്്.മര്മക്്ള്്:
ജമീല,റ്ക്്ിയ.

എം.എല്്ആന്്്്ണി
ചചറ്ഞോണി: സിപി
ഐകരിമ്്ന്്മ്ന്്ബബ്ാ
ച്്് ചസബക്ട്്റിഅമ്്ല
ക്്വല മാളിഞയക്്ല്്
എം.എല്്ആന്്്്ണി(72)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്ല്സി,
മക്്ള്്സി ജി ,സിബി,
സിനി,സിഞജാ.
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ഡ ്ക ളി ല ്വെ യം് അ െി ശവ് സ നീ യ 
ൊം െ ണ്്ം പാ െി ആ സവ്ാ ദ ക വര പ ്
രി യ ര ല ങ്് ളി വല ത്്ി ക്്് ന്് െി ക ച്്
ഗാ യ ക ന. ന മ്്് വെ െ റ്്് പ ല യ ്െ ഗാ 
യ ക ര ക്്്ം ല ഭി ക്്ാ ത്് െ ലി യ ഭാ 
ഗയ്ം അ ന ്പി ന ്ല ഭി ച്്ി ട്്് ണ്്്. തക്ി ക്് 
റ്്് ഇ രി ഹാ സം സ ച്്ി ന വെ ന ഡ ്ല 
ക്് ര, ജോ ളി വ ്ഡ ്ബി ഗ ്ബി  അ െി 
രാ ഭ ്ബ ച്് ന, െ ല യാ ള ത്്ി വ്്് തപ്ി യ 
രാ രം െ മ്്് ട്്ി, വര ല ്ങ്്് സ ്പ്് ര രാ 
രം നാ ഗാ ര ജ ്ന ത ്െ ങ്്ി നി ര െ ധി
ഇ രി ഹാ സ രാ ര ങ്് ള ്വെ മ ്ന്്ി ല
പാ ട ്ൊ ന ്ള്് അ െ സ രം ല ഭി ച്് രാ 
ണ ്അ ന ്പി വ്്് െ ലി യ ഭാ ഗയ്ം. സ 
ച്്ി ന വെ ന ഡ ്ല ക്് റം് അ െി രാ ഭ്
ബ ച്് നം് ഒ ന്്ി ച്്ി ര ്ന്്് ര വ്്് പാ ട്്്
ജക ട്് ജപ് ്ള അ െ വര ബ ന്്ി പ്്ി ക്്് 
ന്് ഒ ര ്ക ണ്്ി- തപ് ശ സര് ഗാ യ ക ന
കി ജോ ര ക ്ൊ റി വ്്് - ഗാ ന ൊ ണ്
ഞാ ന ആ ല പി ച്് ത.് സ ച്്ി വ്്് ഇ ഷ്്
ഗാ യ ക നാ ണ ്കി ജോ ര ക ്ൊ ര. അ 
ത ്ജൊ വല ബ ച്് നാ യി ക ്ട ്ര ല ഗാ 
ന ൊ ല പി ച്് ത ്കി ജോ ര ക ്ൊ റം്. ര 
ണ്്് ജപ ര ക്്്ം ഗാ നം െ ള വര യി ഷ്് ൊ 
യി എ ന്്് പ റ ഞ്് ത ്െ റ ക്്ാ നാ ൊ 
ത്് സം ഭ െ ൊ ണ.്

ഗാനാരച്്നയ്മായി
യ്െസംെിധായകൻ
മ ല യാ ള ത്്ി വ്്് അ ന ശവ് ര സം ഗീ ര
തപ് രി ഭ ജോ ണ സ ണ ൊ െി ന ്ഗാ നാ 
ര ച്് ന യ ്ൊ യി യ ്െ ച ല ച്്ി തര് സം െി 
ധാ യ ക നം് ഗാ യ ക ന ്ൊ യ അ ക്് യ്
അ ജി ത്്്.

െ ല യാ ള ച ല ച്്ി തര് ശാ ഖ യി വല എ 
ക്്ാ ല വത് ്യം് സ ്പ്് ര ഹി റ്്ാ യ ജോ 
ണ സ ണ ൊ െി വ്്്  'ൌ ന ത്്ി ന ഇ 
െ നാ ഴി യി ല' എ ന്് ഹി റ്്് ഗാ ന ൊ ണ്
അ ക്് യ ്െി ഡി ജോ ഗാ ന ൊ യി ജോ 
ണ സ ണ ൊ െി ന ്തപ് ണാ െം അ ര പ്്ി 
ച്്് അ െ ര രി പ്്ി ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് ഈ  
െയ് ്സി ക്്് െി ഡീ ജോ യി ല ഗി റ്്ാ ര സ 
ജത് ്െ ്ച തദ്്് ന, സം ഗീ രം നി രി ന
.വക.

ദ്ശയ്ം2
വസപറ്്്ംബറില്്
ചിരെ്ീകേണം
ആേംഭിക്്്ം
ദൃശയ്ം 2 വസ പര്ം ബ ര ഏ ഴി ന ്ചി 
തര്ീ ക ര ണം ആ രം ഭി ക്്്ം. ജി ത്്്
ജോ സ േി നവ്റ ചി തര്ം വൊ െി ഡ ്ഭീ 
െ ണി ഇ വല് ്ങ്്ി ല ഡി സം ബ റി ല റി 
ലീ സ ്വച യ്്്ം .ജി ത്്്  ജോ ഹ ന ലാ ല
ക ്ട്്് വക ട്്ി നവ്റ ദ ്ശയ്ം സ ്പ്് ര ഹി റ്്ാ 
യി ര ്ന്്് .നി ര െ ധി ഭാ െ ക ളി ല ചി 
തര്ം റീ ജെ ക ്വച യര്ി ര ്ന്്്. അ ജര
സ െ യം ജോ ഹ ലാ ലി നവ്റ വൊ െി ഡ്
പ രി ജോ ധ നാ േ ലം വന ഗ റ്്ീ ൊ യി
.വച തന് ്യി ല നി വന് ്ത്്ി  രാ രം
.ഓ ണ വ ്ൊ യി ബ ന്് വപ് ്ട്് ചി ല ചാ 
ന ല ഷ ്ട്്് ക ളി ലം് രാ രം പ വങ് ്ട ്
ക്്്ം അ രി ന ്ജശ െം െീ ണ്്്ം വച 
തന് ്യി ജല ക്്് ജൊ ക ്വെ ന്്ാ ണ ്െി 
െ രം .

സഞജ്യ്ദത്്ിന്ശവ്ാസഹോശഅര്്ബ്ദം
ജോ ളി വ ്ഡ ്രാ രം സ ഞജ് യ ്ദ ത്്ി ന ്ശവ്ാ സ ജൊ ശ അ 
ര്്ബ ്ദം സ്്ി രീ ക രി ച്്്. അ ര്്ബ ്ദം ജസ്്്് ജ ്മ ്ന്്ി ല എ ത്്ി 
യ രാ യം് ചി കി ത്് യക്്്ാ യി അ ജദ് ്ഹം അ ജെ രി ക്് യി ജല 
ക്്് ജൊ ക ്വെ ന്്് ൊ ണ ്റി ജപ് ്ര്്ട്്്. അ ദയ് യാ യാ ന സ ്െ ന
ആ ണ ്ഇ ക്്ാ രയ്ം െവ്ീ റ്്് വച യര് ത.് സ ഞജ് ്സാ റി ന ്ശവ്ാ സ 
ജൊ ശ അ ര്്ബ ്ദ ൊ വണ ന്്് ക വണ് ്ത്്ി. വപ ട്് ന്്് ര വന്്
സ ്ഖം തപ്ാ പി ക്് വട്.് ഈ  െ ര്്െം എ ന്്ാ ണ ്ഇ ങ്് വന എ 
ന്്ാ ണ ് അ ജദ് ്ഹം  െവ്ീ റ്്് വച യ് രി രി ക്്് ന്് ത് .സി നി െ യി ല്്
നി ന്്് ക ്റ ച്്് കാ ലം െി ട്്് നി ല്്ക്്് ക യാ വണ ന്്് ക ഴി ഞ്്
ദി െ സം  രാ രം  െവ്ീ റ്്് വച യര്ി ര ്ന്്്. ചി കി ത്് യ ്വെ ഭാ ഗ ൊ 
യി ജോ ലി യി ല്് നി ന്്്ം വച റി യ ഇ െ ജെ ള എ ട ്ക്്് ക യാ 
ണ.് ക ്ടം് ബ വം് സ ്ഹ ്ത്്് ക്് ളം് എ ജ്ന ്വൊ പ്് മ ്ണ്്്.
അ നാ െ ശയ് ഊ ഹാ ജൊ ഹ ങ്് ള്് കാ ര ണം എ വന് ്പി ന്്് 
ണ ക്്് ന്് െ രാ രം് പ രി തഭ് െി ക്് ര ്ത.് നി ങ്് ള ്വെ സ് ജന ഹ 
വം് അ ന ്തഗ് ഹ വം് ഉ ണ്്ാ ക ണം. ഞാ ന്് ഉ െ ന്് ര വന് ്രി 
രി ച്്് െ രം്’. ഇ ങ്് വന യാ യി ര ്ന്്് സ ഞജ് യ ്ദ ത്്ി വ്്് െവ്ീ 
റ്്്. ക ട ്ത്് ശവ്ാ സ ര െ സ വം് വന ഞ്്് ജെ ദ ന ജയ യം് ത ്െ 
ര്്ന്്് ദ ത്്ി വന ഓ ഗ സ്്്്് എ ട്്ി ന ്മം് തബ ലീ ലാ െ രി ആ ര ്
പ തര്ി യി ല തപ് ജെ ശി പ്്ി ച്്ി ര ്ന്്്. പി ന്്ാ വല ന െ ത്്ി യ
വൊ െി ഡ ്പ രി ജോ ധ ന ന െ ത്്ി യി ര ്ന്്് വെ ങ്്ി ലം് വന ഗ 

റ്്ീ വ ്ആ യി ര ്ന്്് േ ലം. രി ങ്് ളാ ഴച് അ ജദ് ്ഹം ആ ര ്പ തര്ി 
യി ല നി ന്്്ം രി രി വക എ ത്്് ക യം് െീ ട്്ി ല െി തശ് െ ത്്ി 
ലാ യി ര ്ന്്് .സ ഡ ക ്2 ആ ണ ്സ ഞജ് യ ്ദ ത്്ി വ്്് റി ലീ 
സി വൊ ര ്ങ്്് ന്് ഏ റ്് വം് പ ്രി യ ചി തര്ം. 

കിച്്സ്ദീപ്നായകനാക്ന്്
ഫാ്്്സിരെ്ില്്ര്്
കി ച്് സ ്ധീ പ ്നാ യ ക നാ വയ ത്്് 
ന്് ക ന്് ഡ ചി തര്ം ോ ്്് ത്്ി വ്്്
േ സ്്്്്ല് ക്്് ജൊ സ്്്് ര പ ്റ ത്്ി റ ങ്്ി.
"െി തക്ാ ന്്് ജോ ണ- ദ ജെ ള്്ഡ ്ഓ 
ഫ ്ോ ്്്ം' എ ന്് ഹാ െ ്ൊ ജഗാ വെ 
യാ ണ ്കി ച്് സ ്ധീ പ ്ജൊ സ്്്് ര്് പ 
ങ്്് െ ച്് ത.് ഒ ര ്ഗയ്ാ ങ ്ലീ ഡ റ ്വെ
വഗ റ്് പ്്ി ലാ ണ ് രാ രം തപ് രയ് ക്് 
വപ് ്ട്്ി രി ക്്് ന്് ത.് "രം ഗി ര രം ഗ'
ചി തര് ത്്ി ന ് ജശ െം അ ന ്പ ് ഭ 
ണ്്ാ രി സം െി ധാ നം വച യ്്് ന്്
ചി തര് ൊ ണി ത.് 

ജന ര വത് ് സ ്ദീ പി വ്്് ക ഥാ 
പാ തര് വം് ഒ ര ്വൊ ച്്് വപ ണ്്ക ്
ട്്ി യം് കാ ട്്ി വല അ ര ്െി യി ല ്വെ
യാ തര് വച യ്്് ന്് െീ ഡി ജോ യം്
കി ച്് സ ്ധീ പ ് പ ്റ ത്്് െി ട്്ി ര ്
ന്്്. രാ ര ത്്ി വ്്് ആ രാ ധ ക ര്്
കാ ത്്ി രി ക്്് ന്് ചി തര് ൊ ണി ത.്
ഇ വോ ര ്െീ സ റ ല്്, ഷ ്ട്്ി ങ ്ആ രം 
ഭി ച്് രി വ്്് ആ ജെ ശ ൊ ണ ് പ ങ്്് 
െ യക്്്് ന്് വര ന്്്ം െീ ഡി ജോ 
യി ല്് സ ്ചി പ്്ി ച്്ി ര ്ന്്്. 

ോ ്്്ം ഒ ര ് ോ ്്് സി തര്ി ല്് ര്്
ചി തര് ൊ കം് എ ന്്ാ ണ ്ഇ ത ്സ ്
ചി പി ക്്് ന്് ത.് "ഇ ന്്് വെ യക്്് പ്്്
ഇ ട ്ന്് ത ്െ ല്്ാ ത്് ഒ ര ്അ ന ്ഭ െ 
ൊ യി ര ്ന്്്. എ വ്്് പാ െ നി ല്്
നി ന്്് െ ലി വോ ര ്ഇ െ ജെ ള വയ ട ്
ത്് ജൊ വല യാ ണ ്എ നി ക്്് ജോ 
ന്്ി യ ത.് സി നി െ വയ ന്് പാ െ ന്്.
അ ത ്വൊ ണ്്് ഞാ നി രാ ഇ െി വെ
െി തക്ാ ന്്് ജോ ണ യാ യി െീ ണ്്്ം…. 
ോ ്്്ം ത ്െ ങ്്് ന്്്' എ ന്് ക ്റി 
പ്്്ം െീ ഡി ജോ വക് ്പ്്ം സ ്ധീ പ്
പ ങ്്് െ ച്്ി ര ്ന്്്.

ക ഴി ഞ്് ൊ സ ൊ ണ ് ജൊ െി 
ഡ ്ൊ ന ദ ണ്് ങ്് ള്് അ ന ്സ രി ച്്്
ോ ്്് ത്്ി വ്്് ഷ ്ട്്ി ങ ്ആ രം ഭി ച്് 
ത.് തഹ ദ രാ ബാ ദി വല സ്്്്് ഡി 
ജോ യി ലാ ണ ് വത്പാ ഡ ക ് െ ന്് െ 
ര്്ക്്് ക ള്് ത ്െ ര ്ന്് ത.് ോ ്്് ത്്ി 
ന ്പി ന്്ാ വല കി ച്് വയ നാ യ ക നാ 
ക്്ി പ ്രി യ ര ണ്്് ചി തര് ങ്് ള്് ക ്
െി അ ന ്പ ്ഭ ണ്്ാ രി തപ് ഖയ്ാ പി ച്്ി 
ട്്് ണ്്്. 

സഡക്2വര്െയിലറിന്എെിഹേ
െയ്ാപകെിമര്്ശനം
ആ ലി യ ഭ ട്്്ം സ ഞജ് 

യ ് ദ ത്്്ം ജക തദ്്്
ക ഥാ പാ തര് ങ്് വള അ െ ര രി 
പ്്ി ക്്് ന്് "സ ഡ ക ് 2 'എ ന്്
ചി തര് ത്്ി വ്്് വത്െ യി ല ര്് ക ഴി 
ഞ്് ദി െ സം പ ്റ ത്്ി റ ങ്്ി.
സവ് ജ ന പ ക്് പാ ര െി ൊ ദം
നി ല നി ല്്ക്്് ജപ് ്ഴാ ണ ്വത്െ 
യി ല ര്് പ ്റ ത്്ി റ ങ്്് ന്് ത.്
വത്െ യി ല ര്് െി ഡി ജോ യക്്്്
എ രി വര െയ്ാ പ ക ൊ യ ഡി സ്
തല ക ്കയ്ാം പ യി ന്് ആ രം ഭി 
ച്്ി ട്്് ണ്്്. സ ഡ ക ് 2 റി ലീ സ്
വച യ്്് ന്് ഡി സ് നി പ്് സ്
ജോ ട് സ്്്്ാ ര്് പ്്ാ റ്്് ജോം അ 
ണ്് ഇ ന്്സ്്്്ാ ള്് വച യ്് ണ വെ 
ന്് ഹാ ഷ്്ാ ഗ ്ക ളാ ണ ് ജോ 
െയ് ല്് െീ ഡി യ യി ല്് തപ് ച രി 
ക്്് ന്് ത.് െ ജഹ െ ്ഭ ട്്് സം െി 
ധാ നം വച യ്്് ന്് ചി തര് ത്്ി 
ല്് സ ഞജ് യ ്ദ ത്്്, ആ ദി രയ്
ജോ യ ്ക പ ്ര എ ന്്ി െ രാ ണ്
െ റ്്് തപ് ധാ ന ക ഥാ പ തര് ങ്് വള
അ െ ര രി പ്്ി ക്്് ന്് ത.്  

സ ്ശാ ന്്് സി ങ ് ര ജപ് ്

ത്്ി വ്്് ആ ത്് ഹ രയ് ജോ വെ 
യാ ണ ് സവ് ജ ന പ ക്് പാ ര 
വത് ് ക ്റി ച്്് ള്് െി ൊ ദ ങ്് 
ള്് ജോ ളി വ ്ഡി ല്് ഉ െ വല ട ്
ത്് ത.് സ ്ശാ ന്്് ആ രാ വണ 
ന്്് അ റി യി ല്് എ ന്്് പ റ യ ്
ന്് ആ ലി യ യ ്വെ െി ഡി ജോ 
യം് തപ് ച രി ച്് ജോ വെ സ ്ശാ 
ന്്് ആ രാ ധ ക ര്് ആ ലി യ 
യക്്്് ജന വര െി ജദ്വ െ തപ് ചാ 
ര ണ ങ്് ളം് ആ രം ഭി ച്്ി ര ്ന്്്

സ ഡ ക ് 2െി വ്്് േ സ്്്്് ല ്
ക്്് ജൊ സ്്്് ര്് എ ത്്ി യ ജപ് ്
ഴം് സ ്ശാ ന്്ി വ്്് രയ്ാ ഗം െ റ 
ക്് ര ്വര ന്് ക െ ന്്്് ക ള ്ൊ 
യം് തപ് ചാ ര ണ ങ്് ള്് ഉ ണ്്ാ 
യി ര ്ന്്്. െ ജഹ െ ് ഭ ട്്്ം ന െി 
യം് സ ്ശാ ന്്ി വ്്് കാ മ ്കി 
യ ്ൊ യ റി യ ച തക് ബ ര്്ത്്ി യ ്
ൊ യ ്ള്് ബ ന്് വം് ജോ െയ് 
ല്് െീ ഡി യ യി ല്് ച ര്്ച്് യാ യി 
ര ്ന്്്. അ രി നാ ല്് ഭ ട്്് ക ്ടം് 
ബ വത് ്ര വന് ്ജോ യ് ജൊ ട്്്
വച യ്് ണ വെ ന്് ആ ഹവ്ാ ന ങ്് 
ളം് തപ് ച രി ക്്് ന്്് ണ്്്. 

സവ് ജ ന പ ക്് പാ ര ത്്ി 
വ്്് ഉ ദാ ഹ ര ണ ൊ ണ ്സി നി 
െ വയ ന്്്ം ചി ല ര്് ച ്ണ്്ി ക്്ാ 
ണി ക്്് ന്്്. െ ജഹ െ ് ഭ ട്്് ഒ ര ്
ക്്് ന്് ചി തര് ത്്ി ല്് െ ക്് ളാ യ
ആ ലി യ യം് പ ്ജ യ ്ൊ ണ്
നാ യി ക ൊ ര്്. സ ്ശാ ന്്ി ന ്നീ 
രി ല ഭി ക്് ണം, ജോ ട് സ്്്്ാ ര്
അ ണ്് ഇ ന്്സ്്്്ാ ള്് വച യ്്് ക,
ആ ലി യ ഭ ട്്ി വന ജോ യ് ജൊ ട്്്
വച യ്്് ക എ ന്് ഹാ ഷ്്ാ ഗ ്ക 
ള്് വത്െ ന്്ഡി ങാ വ ്ക യാ ണ.് 

ഇ ര ്പ ത ്െ ര െ ത്്ി ന ്ജശ 
െം െ ജഹ െ ്ഭ ട്്് സം െി ധാ നം
വച യ്്് ന്് ചി തര്ം ക ്െി യാ ണി 
ത.് സ ഞജ് യ ്ദ ത്്്ം പ ്ജാ ഭ 
ട്്്ം തപ് ധാ ന ജെ െ ങ്് ളി വല 
ത്്ി െ ന്്ജ യം ജന െി യ ജോ 
ളി വ ്ഡ ്വോ ൊ ്്്ി ക ്തര്ി ല്് റാ 
യി ര ്ന്്് സ ഡ ക.് 1991-ല്്  െ 
ജഹ െ്െ ജഹ െ ്ഭ ട്്ി വ്്് സം െി 
ധാ ന ത്്ി ല്് പ ്റ ത്്ി റ ങ്്ി യ
ഈ  സി നി െ യ ്വെ ര ണ്്ാം ഭാ 
ഗം സ ഡ ക ്2 ഒ െി െി യി ല ഓ ഗ 
സ്്്്് 28-ന ് പ ്റ ത്്ി റ ങ്്്ം.

തി ര ക്് ഥ യി ല്് ചി ര ഞജ്ീ വി ക്്് അ ത ്പത്ി; 

ല്സിഫര്്വെല്ങ്്്
പെിപ്്്വെകം്
െ ല യാ ള ത്്ി ല്് സ ക ല ക ള ക ് െ ന്് വറ ജക് ്ഡ ്
ക ളം് രി ര ്ത്്ി വയ ഴ ്രി യ ചി തര് ൊ യി ര ്ന്്് ല ്
സി േ ര്്. ചി തര്ം ജോ ഹ ന്്ലാ ലി വ്്് ക രി യ റി വല
ഏ റ്് വം് െ ലി യ െി ജ യ ൊ ണ ്സ മ്്ാ നി ച്് ത.് ല ്
സി േ റി വ്്് വര ല ്ങ്്് റീ ജെ ക്്ി ന ്ള്് പ ക ര പ്്ാ െ 
കാ ശം വര ന്്ി ന്്്യ ന രാ രം ചി ര ഞജ്ീ െി നി ര 
മ്്ാ രാ ക്് ളി ല നി ന്്്ം ൊ ങ്്ി വയ ന്് ൊ ര ത്്
െ ന്്ി ട്്് നാ ള ്ക ജള വറ യാ യി. നാ യ ക നാ യി ചി ര 
ഞജ്ീ െി എ ത്്് വെ ന്്്ം ചി തര്ം സം െി ധാ നം
വച യ്്് ന്് ത ്സ ്ജീ ത ്ആ യി രി ക്്് വെ ന്്്ം ൊ ര 
ത്് െ ന്്ി ര ്ന്്്. 

വര ല ്ങ്്് ജത്പ ക്് ക ര്്ക്്് അ ന ്സ രി ച്്് ചി തര് 
ത്്ി വ്്് അ ണി യ റ തപ് െ ര്്ത്് ക ര്് രി ര ക്് ഥ യി 

ല്് വച റി യ ൊ റ്് ങ്് ള്് െ ര ്ത്്ി യി ര ്ന്്്. എ ന്്ാ 
ല്് പ ്രി യ രി ര ക്് ഥ യി ല്് ചി ര ഞജ്ീ െി ത ്പര് 
ന ല്് എ ന്്ാ ണ ്അ റി യാ ന്് ക ഴി യ ്ന്് ത.് ഇ ത ്
വൊ ണ്്് ര വന് ്യാ ണ ്ചി തര്ീ ക ര ണം തെ ക ്
ന്് തം്. എ തര് യം് വപ വട് ്ന്്് ര ര്്ക്് ങ്് ള്് പ രി 
ഹ രി ച്്് ചി തര്ീ ക ര ണം ത ്െ ങ്്ാ നാ ണ ്അ ണി യ 
റ തപ് െ ര്്ത്് ക ര ്വെ രീ ര ്ൊ നം. 

ജൊ നി വഡ ലാ വത്പാ ഡ ക്് ന ക മ്് നി യ ്വെ
ബാ ന റി ല രാം  ച ര ണാ ണ ്ചി തര്ം നി ര െി ക്്് ന്് 
ത.് തപ്ി യ ദ ര ശി നി രാം ദാ സി വ്്് ജോ ളി വല ത്്് 
ന്് ത ്സ ്ഹാ സി നി െ ണി ര തന്ം ആ യി രി ക്്് 
വെ ന്്്ം െി ല്് ന ജോ ബി യാ ക ്ന്് ത ്റ ഹ്്ാ നാ 
വണ ന്്്ം സ ്ച ന യ ്ണ്്്.

മഹേഷ്
ബാബ്െിവ്്്
ചലഞ്്്

ഏവറ്്ട്ത്്്െിജയ്
ജ ന്് ദി ന ത്്ി ല വര ല ്ങ്്് സ ്പ്് ര രാ രം െ 

ജഹ െ ്ബാ ബ ്‘തഗ്ീ ന ഇ ന്്്യ ച ല ഞ്്ി ല
പ വങ് ്ട ്ക്്് ൊ ന  ജ ്നി യ ര എ ന െി  ആ ര, െി 
ജ യ,് തര് ്രി ഹാ സ ന എ ന്്ി െ വര  ക്് ണി ച്് ത്
ൊ ര ത്് യാ യി ര ്ന്്് .ഇ ജപ് ്ഴി രാ െി ജ യ ്െ ജഹ 
െ ്ബാ ബ ്െി വ്്് ച ല ഞ്്് ഏ വറ് ്ട ്ത്്ി രി ക്്് ക 
യാ ണ.് െി ജ യ ്പ ങ്്് വെ ച്് െവ്ീ റ്്ാ ണ ് ര രം ഗ ൊ യി
ൊ റി യി രി ക്്് ന്് ത.് ര വ്്് െീ ട്്ി ല വ ്ക്് തത്്
ന ട്്ാ ണ ്െി ജ യ ്ഈ  തഗ്ീ ന ഇ ന്്്യ ച ല ഞ്്ി വ്്് ഭാ 
ഗ ൊ യി രി ക്്് ന്് ത.് തപ് ക ്രി വക്ാ് പ്്ം നി ല ക്്് 
ന്് സ ജദ് ്ശ ൊ യി ക ്െി ഒ പ്്ം ക ്െി യി രി ക്്് ക യാ 
ണ ് െി ജ യ ് ആ രാ ധ ക രം്. ന ല്് ആ ജോ ഗയ് ത്്ി 
നം് ഇ ന്്്യ യ ്വെ പ ച്് പ്്ി ന ്ൊ ണ ്ഇ വര ന്്ാ ണ്
െി ജ യ ്ചി തര് ങ്് ള െവ്ി റ്് റി ല പ ങ്്് വെ ച്്് വൊ ണ്്്
ക ്റി ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് െി ജ യ ്ച ല ഞ്്് ഏ വറ് ്ട ്ത്്്
വ ്ക്് തത് ്ന ട ്ന്് ചി തര് ങ്് ള െവ്ീ റ്്് വച യര് 
രി ന ്പി ന്്ാ വല ന ദ്്ി യ റി യി ച്്് െ ജഹ െ ്ബാ 
ബ ്ക െ ന്്്്ം വച യത്.് സ ്ര ക്്ി ര നാ യി രി 
ക്്ാ നം് െ ജഹ െ ്ബാ ബ ്െവ്ി റ്് റി ല ക ്റി ച്്ി 
ട്്് ണ്്്. െി ജ യി യ ്വെ െ ന െ ലി യ ഹി റ്്് ക 
ളാ യ  ഗി ല്്ി യം്, ജൊ ക്്ി രി യം് െ ജഹ െ്
ബാ ബ ്ചി തര് ങ്് ളി ല നി ന്്് റീ ജെ ക്്്
വച യര് െ യാ ണ.് മ ്ന പ ് ന െി ൊ രാ 

യ സാ െ ന്് യം് അ ന ്പ െ പ ര ജെ 
ശവ് ര നം് തഗ്ീ ന ച ല ഞ്്് ഏ വറ് ്

ട ്ത്്് െീ ട ്ക ളി ല വ ്ക്് 
തത് ്ന ട്്ി ര ്ന്്്

"വെയില്്'
ടര്െ യി ല ര്് വ ര ്ന്്് 

ഷെയന്്് നി ഗം നാ യ ക നാ ക ്ന്് "വെ യി ല്്' ചി തര് ത്്ി വ്്് വത്െ യി ല 
ര്് െ ര ്ന്്്. ചി ങ്്ം ഒ ന്്ി ന ്വത്െ യി ല ര്് റി ലീ സ ്വച യ്്് വെ ന്്് നി 

ര ൊ രാ വ ് ജോ ബി ജോ ര്്ജ ് ആ റി യി ച്്്. ഗ ്ഡ് െി ല്് എ ്്് ര്്വെ യി ന്്വെ 
്്്്സി വ്്് യ ്െയ് ്ബ ്ചാ ന ലി ല ്വെ ഏ ഴ ്െ ണി ക്്് വത്െ യി ല ര്് റി ലീ സ ്വച 
യ്്്ം. വെ യി ന്് നി ഗ െി വ്്് നി സ ഹ ക ര ണ വ ്ൊ യി ബ ന്് വപ് ്ട്്് ഏ വറ െി 
ൊ ദ ങ്് ളി ല ്വെ സ ഞ്് രി ച്് ചി തര് ൊ യി ര ്ന്്് വെ യി ല്്. നി ര്്മ്്ാ രാ വ്
ജോ ബി ജോ ര്്ജി വന പ ര സയ് ൊ യി അ പ ൊ നി ച്് ത ്കാ ര ണം രാ ര ത്്ി 
ന ്വത്ൊ ഡയ് ്ജസ ഴസ് ്അ ജോ സി ജയ െ നി ല്് നി ന്്് െി ല ക്്് ഏ ര്്വപ് ്ട ്
ത്്ി യി ര ്ന്്്. എ ന്്ാ ല്് പി ന്്ീ ട ്അ ഭി ജന രാ ക്് ള ്വെ സ ഘ െ നാ യ അ മ്്
ഇ െ വപ ട്്് തപ് ശന് ങ്് ള്് ര െയ് ൊ യി പ രി ഹ രി ക്്് ക യാ യി ര ്ന്്്. 

"സ് ജന ഹി ര വര, ന മ്് ള്് െ ല്്ാ വത് ്ര ്കാ ല ഘ ട്് ത്്ി ല ്വെ ആ ണ ്ക െ 
ന്്് ജൊ ക ്ന്് ത.്. അ ത ്വൊ ണ്്് ര വന്,് നാ വള നാ വള എ ന്്് പ റ ഞ്്ി 
രി ക്്് ക യാ യി ര ്ന്്്.. എ ന്്ാ ല്് ഏ ത ്സാ ഹ ച രയ് വത് ്യം് ന മ്് ള്് ജേ 
സ ്വച യ് ജര പ റ്്്.. ആ യ രി നാ ല്് ന മ്് ള ്വെ സി നി െ യ ്വെ വത്െ യി ല ര്് പ ്
റ ത്്് െി ട ്ക യാ ണ.്. ക ്വെ ജെ ണം.. നി ങ്് ള ്വെ െ ന സി ന ്ക ്ളി ര െ ജയ ക ്
ന്് ഒ ന്്ാ യി രി ക്്്ം.. കാ ത്്ി രി ക്്് ക.. സ് ജന ഹ ജത് ്വെ' എ ന്്ാ ണ ്ജോ 
ബി ജോ ര്്ജ ്വേ യ് സബ് ്ക്്ി ല്് ക ്റി ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.്

ന ൊ ഗ ര നാ യ ശ ര ത ്ജെ ജന ന്് ആ ണ ്ചി തര്ം സം െി ധാ നം വച യ്്് ന്് 
ത.് സ ്രാ ജ ്വെ ഞ്്ാ റ മ്്് ടം് ചി തര് ത്്ി ല്് ജക തദ്്് ക ഥാ പാ തര് ൊ യി എ 
ത്്് ന്്് ണ്്്. ൊ സ ്മ ്ഹ മ്് ദ ്ഛായാ തഗ് ഹ ണ വം് തപ് ദീ പ ്ക ്ൊ ര്് സം ഗീ ര 
വം് ഒ ര ്ക്്ി യി രി ക്്് ന്്്. തപ് െീ ണ്് തപ് ഭാ ക റാ ണ ്എ ഡി റ്്ിം ഗം് നി ര്്വ്് 
ഹി ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് 
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കി യോ തുുാ കുു സയു ുയതു ുകുു

രസമിലലനപ്്്
മാന.യല്ണറ്്ഡ-്രസവിയ്്
ഷക്്ര-ഇന്്്ര
മാകഡുിഡ:ുഅഞുുുതേണൊംപേുനുുമാൊയസപ്ാനി
ഷ്ടീംനസേിയുുയംുയുനകുകയനുിലുുനിനുുുളുുഷകുുരുു
നൊനണസ്കംുയുവോപുുലീഗുഫുടവുോളുുടുരുുണ
നമുുുിനുുുനസമിവഫനലിവലകുുുമുവനുുറി.കവുാരുുടുു
റിലുുഇംഗുുണുുിലുുനിനുുുളുുവോളുുഫസുിനനയാണു
നസേിയുു1-0നുവോലുുപുുിചുുത.ുമനറുുരുകവുാരുുടുുറിലുു
സവുിറു്ുസരുുലാനുുഡുടീംഎഫസുിബാനസലിനനഷകുു
രുു4-1നുനകടുുുനകടുുികുുുകയായിരുനുുു.യുവോപുുിനല
ഏറുുവംുേലിയെണുുാമനതുുകുുബു്ുൊംപേുനുുഷിപുുായ
യുവോപുുലീഗിലുുവോളുുഫസുിനുുുസവുപനുതുലേുമായ
കുതിപുുാണുനസേിയുുയകുുുുമുനുുിലുുഅേസാനിചുു
ത.ുനിശുുിതസമയംഅേസാനികുുാനുുെണുുുമിനിറു്ു
ബാകുുിയുളുുവപുുളുുഅരുുജവുുുനുുതാെംലുകുുാസ്
ഒകുുാംവൊസ്നഹഡുുറിലുനടവനടിയവോളുുനസേി
യുുയകുുുുനസമിനബരുുതു്ുസമുുാനികുുുകയായിരു
നുുു.
ഒരുനിരുുണായകനപനാലറുുിനഷുുനപുുടുതുുിയതു
വോളുുവുസിനുേലിയതിെിചുുടിയായി.മതുുെംമികചുു
െീതിയിലുുതുടങുുിയതുവോളുുവുസ്ആയിരുനുുു.12-
ാംമിനിറുുിലുുഅഡാനമകടുവോനെവോളുുവുസിനുഒരു
നപനാളുുടുുിയംുവനടിനകുുടുതുുു.എനുുാലുുനപനാ
ലുുറുുിഎടുതുുറൗളുുഗിമിനസിനുപിഴചുുു.ദുരുുബലമാ
യനപനാളുുടുുികികു്ുഅനായാസംനസേിയുുവോളുു
കീപുുരുുവോവോതടുതുുു.പിനനുുപതിനയതാളംക
നണുുതുുിയനസേിയുുവോളുുവുസിനനനിെനുുെംപെീ
കുുിചുുു.അേസാനം88-ാംമിനിറുുിിലുുേിജയവോളുു
കനണുുതുുാനുുനസേിയുുയകുു്ുആയി.ഒകാവപുുസ്
ആണുഒരുനഹഡറിലുനടേിജയവോളുുവനടി.എേ
രുുബവനഗആയിരുനുുുആവോളുുഒരുകുുിയത.ുകളി
യിലുുഭുെിഭാഗംസമയതുുുംആധിപതേുംപുലരുുതുുി
യതുനസേിയുുയായിരുനുുു.
വോളുുഫസുാേനടുുപലവപുുഴംുേളനെകുുീണിതൊ
യികാണനപുുടുകയംുനെയതു.ുതനുുുതാെങുുളുനട
കപുകടനതുുിലുുഏനറഅഭിമാനമുനണുുനുുുമലുുസെ
വശഷംനസേിയുുവൊചു്ുയുനലനുുനൊനപടയുുഗികപുതി

കെിചുുു.േളനെമികനചുുരുടീമിനനതിവെഒരുപാടുകുു
മകാണിവകുുണുുതായിടുുുനണുുനുുുംഅവദുുഹംപറ
ഞുുു.േിേിധടുരുുണനമനുുുുകളിലായിതുടരുുചുുയായി
19മലുുസെങുുളാണുനസേിയുുഅപൊജിതൊയിപു
രുുതുുിയാകുുിയത.ു
അവതസമയം,ബാനസലിനനതിവെഏകപകുുീയ
മായിരുനുുുഷകുുറിനുുുേിജയം.ഇരുപകുതികളിലു
മായിഅേരുുവനടിയെണുുുേീതംവോളുകളുുകുുുഇ
ഞുുുറിവടമിലായിരുനുുുബാനസലിനുുുമറുപടി.ജു
നിയരുുനൊനറയസു്(െണുുാംമിനിറു്ു),നടയസുണുു(22),

അലനുുപാകടുികു്ു(75),വൊവൊ(88)എനുുിേൊണു
ഷകുുറിനുുുസ്വൊറരുുമാരുു.വഫനലുുേിസിലിനുമു
മു്ുറികുുിോനുുവോളുുഫസുിങുുലുുബാനസലിനുുുആ
ശവുാസവോളുുമടകുുി.
ഇംഗുുണുുിനലഅതികായനുുാൊയമാചുുസുുുുരുുയു
വനറുുഡാണുനസമിയിലുുനസേിയുുനയകാതുുിെി
കുുുനുുത.ുഞായറാഴെുജരുുമനിയിനലനൊവോണിലാ
ണുആദേുനസമി.തിങുുളാഴെുെണുുാംനസമിയിലുുഇ
റുുാലിയനുുശകുുികളായഇുുുരുുമിലാനംുഷകുുരുു
നൊനണസ്കംുഏറുുുമുടുുു

വൾുവസുിനെ പരാജയനപുടുതുുുിയ നസവിയുു താരങുുളനുെ ആഹുുാദം.

സെവിയ്്,ഷക്്ർസെമിയില്്

ബ്്ാസ്ദറ്്ഴ്സില്്
ത്ടരം്:സഹല്്
നൊചുുി:ൊജേുനതുുഏറുുവംുമികചുുമിഡുഫീലുുഡരുുമാെിലുുമു
നുുനിെകുുാെനായസഹലുുഅബുുുളുുസമദുവകെളബുുാവസുുുുഴു
സിലുുതുടരംു.2025േനെയാണുആകകുമണകാെിയായഈമി
ഡഫുീലുുഡരുുകൊരുുദീരുുഘിപുുിചുുത.ുകണുുുരുുസവുവദശിയായ23
കാെനുുസഹലുുയുഎഇയിനലഅലുു-ഐനിലാണുജനിചുുത.ു
എടുുാംേയസുുിലുുഅബുദാബിയിനലഅലുു-ഇതുുിഹാദുസ്
വൊരുുടുസ്അകുുാദമിയിലുുഫുടുവോളുുകളികുുാനുുആെംഭി
ചുുു.ഇനുുുേയിനലതുുിയതിനുവശഷംകണുുുെിനലയുണിവേഴു
സിറുുിതലതുുിലുുഫുടുവോളുുകളികുുുനുുതുതുടരുുനുുു.അവദുു
ഹതുുിനുുുമികചുുകപുകടനങുുനളതുടരുുനു്ുഅണുുരുു21വകെള
ടീമിലംു,സവതുുഷ്വകുടാഫിടീമിലംുഇടംലഭിചുുു.സഹലിനുുു
വമതാനനതുുസരുുഗുുാതുുകതയംുകഴിവംുകനണുുതുുിയ
നകബിഎഫുസിഅവദുുഹനതുുകുുബുുിനുുുഭാഗമാകുുി.<ു>തനുുു
ആദേുനതുുനകുപാഫഷണലുുകൊരുുഒപുുിടുുവശഷം2017-18
ഐ-ലീഗുെണുുാംഡിേിഷനിലുുറിസരുുവുടീമിനായികളിചുു
അവദുുഹംസീനിയരുുടീമിനായിനബചുുിലുുനിനു്ുകുറചു്ുമതുു
െങുുളുുകളിചുുു.2018-19ഐഎസഎ്ലുുസീസണുുഈയുേ
കപുതിഭകു്ുഒരുേഴിതുുിെിോയിരുനുുു.എതിൊളികളായനെ
വനുുയിനുുഎഫസുിനകുുതിനെകുുബിനായിതനുുുആദേുവോ
ളുുവനടിയസഹലുു,ഇതുകുടാനത37ഐഎസ്എലുുമതുുെ
ങുുളിലുുനിനുുായിെണു്ുഅസിസുുുുുംസവുനുുമാകുുിയിടുുുണുു്.
ഐഎസഎ്ലുുഎമരുുജിംഗുനലുുയരുുഓഫുദിസീസണുു,എ
ഐഎഫുഎഫുഎമരുുജിംഗുനലുുയരുുഓഫുദഇയരുുഎനുുിേ
വനടിസഹലുുആൊധകരുനടകപുിയങുുെനായിമാറി.സഹലി
നുുുമികചുുകപുകടനങുുളുുഅവദുുഹനതുുവദശീയടീമിനലതുുി
ചുുു.
2019മാരുുചുുിലുുവദശീയഅണുുരുു23ടീമിനോപുുംവെരുുനുുസ
ഹലുു,അവതേരുുഷംജുണിലുുകുറകാവോയനുകുുതിൊയ
കിംഗുസ്കപു്ുമതുുെതുുിലുുസീനിയരുുവദശീയടീമിലുുഅെ
വങുുറുുംകുറിചുുു.ആൊധകരുുആവേശവതുുനട''ഇനുുുേനുുഓ
സിലുുഎനു്ുേിളികുുുനുുസഹലുുൊജേുാനുുെതലതുുിലുുവക
െളതുുിലുുനിനു്ുഉയരുുനുുുേരുനുുതാെങുുളിലുുഒൊളാണ.ു'കു
ടുുികുുാലംമുതലുളുുഏറുുവംുേലിയഅഭിനിവേശവംുകപുതി
ബധുുതയുമാണുഫുടുവോളുു.എനുുുനകുപാഫഷണലുുകെിയ
റിനുുുതുടകുുംമുതലുു,നകബിഎഫസുിയുനടവജഴുസിയണി
ഞു്ുആവേശഭെിതൊയആൊധകരുുകു്ുമുനുുിലുുകളികുുുനുു
തുഞാനുുശെികുുുംആസവുദിചുുു.േരംുേരുുഷങുുളിലുുകുുബി
നംുഎനികുുുംവേണുുികുടുതലുുവനടുുങുുളുുവകേെികുുാനുു
സാധികുുുനമനു്ുഞാനുുകപുതീകുുികുുുനുുു.
ഇതാണുഎനുുുനാട,ുഎനുുുആളുകളുു,എനുുുേീട.ുഞാനുു
ഇേിനടതനനുുതുടരംു.'',സഹലുുപറഞുുു.'കുുബുുിനോപുുംസ
ഹലുുതുടരുനുുതുവകെളതുുിവോടുളുുഅവദുുഹതുുിനുുുകപു
തിബധുുതനയേീണുുുംഉറപുുികുുുനുുതാണ.ുഒപുുംേലിയഉതുു
െോദിതുുവംു.അടുതുുഅഞുുുേരുുഷവതുുകു്ുഅവദുുഹനതുു
കുുബിനുുുഭാഗമാകുുുനുുതിലുനടആൊധകരുുകു്ുേൊനിെി
കുുുനുുസീസണുകളിലുുകപുിയനപുുടുുകളികുുാെനുുുകളിആ
സവുദികുുാനുളുുഅേസെംലഭികുുും.ആൊധകരുനടഈസ
വതുുഷതുുിലുുഞങുുളുുഅതീേസനുുുഷുുൊണ.ുഈസം
സുുാനംനിെേധിഫുടുവോളുുഇതിഹാസങുുനളസുഷുുിചുുിടുുി
ണു്ു.യുേകപുാവദശികകപുതിഭകനളേികസിപുുികുുുനുുതിലംു,
പെിവൊഷിപുുികുുുനുുതിലംു,േഴികാടുുുനുുതിലംുഅതുേഴി
കായികെംഗതു്ുവകെളതുുിനുുുപാെമുുെേുനതുുശകുുിനപുുടു
തുുുനുുതിലംുഞങുുളുുകപുതിജുുാബധുുൊണ.ു''സഹലിനുുു
കൊരുുേിപുലീകെണനതുുകുുുറിചു്ുവകെളബുുാവസുുുുഴുസ്എ
ഫസുിസ്വൊരുുടുുിംഗുഡയറകുുരുുകവോലിസ്സ്കിനുുകിസ്പറ
ഞുുു

യാസിരഷായര്ക്ത്ിദരഅമിതാഹ്്ായം:ദര്ോഡിന്പിഴ
മാചുുസുുുുരുു:പാകുുിസുുാനുുതാെംയാസിരുുഷായുനടേികുുറു്ുേീ
ഴതുുുിയവശഷംകപുവൊപിപുുികുുുനുുെീതിയിലുുആഹുുാദകപുകട
നംനടതുുിയഇംഗുുണു്ുവപസ്ബൗളരുുസുുുുുേരുുടു്ുവകുബാഡിനുപിഴ
ശികുു.നുുാംകകുികുുറു്ുനടസുുുുിനിനടയുണുുായസംഭേതുുിനാണുമാ
ചു്ുഫീയുനട15ശതമാനംവകുബാഡിനുപിഴശികുുേിധിചുുത.ുമാചു്ു
റഫറിഫാദരുുകകുിസിനുുുറിവപുുരുുടു്ുകപുകാെംസുുുുുേരുുടുു്വകുബാഡു
കുറുുംനെയതുതായികനണുുതുുിയവോനടയാണുപിഴശികുുേി
ധിചുുത.ു
ഐസിസിവൊഡഓുഫുകണുുകറുുുിനലആരുുടുുികുുിളുു2.5നിയ
മംവകുബാഡുലംഘിചുുിെികുുുനുുു.ഈനിയമകപുകാെംഒരുബാ
റു്ുസമ്ാനുുപുറതുുാകുവപുുളുുവൊശംഭാഷയിവൊ,ആംഗേുതുുി
വൊപെിഹസികുുുകവോകപുവൊപനപെമായകപുതികെണംനട
തുുുകവോനെയുുാനുുപാടിലുു'-ഐസിസിപുറതുുുേിടു്ുകുറിപുുി
ലുനടേേുകുുമാകുുി.പിഴവോനൊപുുംഒരുഡീനമറിറു്ുവൊയിനുുുും
വകുബാഡിനുനലുുകംു.കഴിഞുു24മാസതുുിനിനടവകുബാഡിനുല
ഭികുുുനുുമുനുുാമനതുുഡീനമറിറു്ുവൊയിുുുാണിത.ു.വനെനതുു
ഈേരുുഷംജനുേെി27നുദകുുിണാകഫുികുുയനുകുുതിൊയനടസുുുുി
ലംു2018ആഗസു്ുുു19നുനടനുുഇനുുുേനകുുതിൊയമുനുുാംനടസുുുുി
ലുമാണുവകുബാഡുവൊശംനപരുമാറുുനതുുതുുുടരുുനു്ുഡീനമറിറു്ു
വൊയിു്ുുേഴവങുുണുുിേനുുത.ു
സാധാെണഇതുുെംസദുുരുുഭങുുളിലുുതാെനതുുേിളിചു്ുേിശദീ
കെണംആേിശേുനപുുടാറുണു്ു.എനുുാലുുവൊേിഡിനുുുപശുുാ
തുുലതുുിലുുഇതുനടനുുിലുു.വകുബാഡുനതറുുുസമുുതിചുുവോനടയാ

ണുശികുുയംുേിധിചുുത.ുപാകിസത്ാനുുുെണുുാംഇനുുിങസുിനല
46ാമനതുുഓേറിലാണുസംഭേം.പാകിസത്ാനുുകുടുുതുുകരുുചുു
വനെിടുവപുുളുുഒരുേശതു്ുപിടിചുുുനിലുുകുുുകയായിരുനുുുയാ
സിരുുഷാ.അതിവേഗംറണുുസുയരുുതുുാനുുകശുമിചുുയാസിരുു24പ
നുുിലുുഅചു്ുവോറംുഒരുസികസുുമടകുും33റണുുസ്വനടിനി
ലുുകുുനേയാണുവകുബാഡിനുുുപനുുിലുുേികുുറു്ുകീപുുരുുവോസ്ബടുു
റിനുകേുാചു്ുനലുുകിയാസിരുുഷാപുറതുുാകുനുുത.ുപാകിസത്ാ
നുുുെണുുാംഇനുുിങസുിനലവൊപുസ്വൊറംുയാസിരുുഷായിരു
നുുു.അതിനാലാണുയാസിരുുഷായുനടേികുുറു്ുവനടുുംആവോ
ഷിചുുവപുുളുുവകുബാഡുപെിധിലംഘിചുുത.ുഅടുതുുുതനനുുഒരു
വൊശംനപരുമാറുുംകുടിവകുബാഡിനുുുഭാഗതുുുനിനു്ുഉണുുായാ
ലുുവകുബാഡിനുസസന്പനുുഷനുുവനെിവടണുുിേരംു.
പാകുുിസുുാനനതിവെെണു്ുഇനുുിങസുുകളിലുുനിനുുായി6േി
കുുറുുും36റണുുസുമാണുവകുബാഡുവനടിയത.ുനേസു്ുുുഇനുുഡീസി
നനതിവെഇകുുഴിഞുുനടസു്ുുുപെമുുെയിലുുകശുവധുുയകപുകടനംപു
റനതുുടുതുുവകുബാഡു500നടസു്ുുുേികുുറു്ുകുുബുുിലംുഇടംപിടിചുുിരു
നുുു.
ഈവനടുുതുുിനലതുുുനുുഏഴാമനതുുതാെമാണുവകുബാഡ.ുപാ
കുുിസുുാനനതിൊയഒനുുാംനടസുുുുിലുുവോലുുേിമുഖതു്ുനിനു്ുതി
െിചുുുേനുുഇംഗുുണു്ുമുനു്ുേികുുറുുിനാണുേിജയിചുുത.ുഐസിസി
നടസു്ുുുൊമുുുേനുുഷിപുുിലുുനിലേിലുുനാലാംസുുാനതുുാണുഇംഗുു
ണു്ു.പാകുുിസുുാനുുഏഴാംസുുാനതുുും.

കോകകപ്്്
കോഗയ്താ
മത്്രങ്്ള്്
അട്ത്്
വര്്ഷംമാതത്ം
ലണുുനുു:നൊവോണവേറ
സ്കപുശുനംവൊകനതുുആ
നകേലയകുുുുനുുസാഹെെേു
തുുിലുുഈേരുുഷംവൊകക
പു്ുവോഗേുതമതുുെങുുളുുനട
തുുിലുു.ഇനി2021ലുുമാകതുവമ
വൊകകപു്ുവോഗേുതമതുുെ
ങുുളുുനടതുുുകയുളുുുഎനു്ു
ഫിഫഅറിയിചുുു.വനെനതുു
മാറുുിനേചുുഏഷേുയിനലവൊക
കപു്ുവോഗേുതാമതുുെങുുളുുഒ
വടുുബറിലുുനടതുുാനുുഎഎ
ഫുസിതീരുമാനിചുുിരുനുുു.എ
നുുാലുുഇനിആമതുുെങുുളംു
2021ലുുമാകതുവമനടകുുുകയു
ളുുു.കഴിഞുുആഴെുവദശീയ
ഫുടുവോളുുകേുാമു്ുതുടങുുിയ
ബംഗുുാവദശുടീമിനലഒമുുതുതാ
െങുുളുുകു്ുനൊവോണസുുിെീ
കെിചുുിരുനുുു.വൊകതു്ുഎേി
നടയംുകാെേുങുുളുുനമചുുനപുുടുുി
ടുുിലുുഎനു്ുവോധേുംനൊണുുാ
ണുഫിഫഈപുതിയതീരു
മാനംഎടുതുുത.ുഇനുുുേയുനട
ഉളുുനപുുനടഇനിനടകുുാനുു
ബാകുുിയുളുുവൊകകപു്ുവോ
ഗേുതാമതുുെങുുളുുഇനിഎ
നനുുനു്ുഅറിയാനുുകാതുുിെി
കുുണം.മാരുുചുുിലുുആയിരു
നുുുഇനുുുേയുനടമതുുെങുുളുു
നടവകുുണുുിയിരുനുുത.ുമാരുുചു്ു
26നുനടവകുുണുുിയിരുനുുഖ
തുുറിനനതിൊയമതുുെവംു,
മാരുുചു്ു31നുനടവകുുണുുതാജി
കിസത്ാനുഎതിൊയമതുുെ
വംു,ജുണിലുുനടവകുുണുുിയി
രുനുുഅഫഗുാനുു,ബംഗുുാവദശു
മതുുെങുുളംുഇവപുുളുുനിശുുി
തതവുതുുിലുുആയിെികുുുക
യാണ.ു

എലിസാബിയകരാര്്പ്ത്ക്്ി
നെവനു:ുനെവനുുയിനുുഡിഫനുുസിനല
അതിശകുുനായവൊൊളിഎലിസാബി
യകുുബിലുുകൊരുുപുതുകുുി.ഒരുേരുുഷ
വതുുകുുാണുഎനൊസാബിയനെവനുു
യിനുമായുളുുകൊരുുപുതുകുുിയത.ുഅേ
സാനസീസണിനലനെവനുുയിനുുു
വഫനലുുേനെയുളുുയാകതുയിലുുകപുധാ
നപങുുുേഹിചുുതാെമാണുഎലിസാബി

യ.കഴിഞുുസീസണിലുു19മതുുെങുുളി
ലുുകുുബിനുവേണുുിഇറങുുിയിരുനുുു.ഇതു
േനെമുനു്ുസീസണുകളിലായിനെവനുു
യിനുവേണുുി54മതുുെങുുളുുഎലിസാ
ബിയകളിചുുിടുുുണു്ു.
അേസാനെണു്ുസീസണുുകുടാനത
2016ലംുഎലിസാബിയനെവനുുയി
നോപുുംഉണുുായിരുനുുു.കബുസീലുുസവുവദ

ശിയായഎലിസാബികബുസീലിലംുസൗ
ദിയിലംുഒനകുുയായിനിെേധികുുബുക
ളുുകുുായികളിചുുിടുുുണു്ു.കഴിഞുുസീസ
ണിലുുനിനു്ുഒരുപടികുനടമുവനുുറിഇ
തുുേണഐഎസ്എലുുകിെീടതുുിലുു
എതുുണംഎനുുാണുആകഗുഹംഎനു്ുക
ൊരുുഒപുുുനേചുുവശഷംഎലിസാബിയപ
റഞുുു-

ദോണി40വയസ്
വരരകളിക്്്ം:
വാടസ്ൺ
സിഡുനി:മുനുുഇനുുുേനുുകേുാപറുുുനുുമവഹകദുുുസിംഗുവോണി
കു്ു40േയസു്ുേനെസജീേകകുികുുറുുിലുുകളികുുാനുുകഴിയുനമ
നു്ുമുനുുഓസവ്കുടലിയനുുതാെംനഷയിനുുോടുസണുു.വോണി
തനുുുആവോഗേുംനലുുെീതിയിലുുപെിപാലിചുുിടുുുനണുുനുുും
ോടുസണുുപറഞുുു.നെവനുുസുപുുരുുകിങുസിലുുവോണി
യുനടസഹതാെംകുടിയാണുനഷയിനുുോടുസണുു.കഴിഞുു
േരുുഷംജുവലമാസതുുിലാണുവോണിഅേസാനമായി
നകുപാഫഷണലുുകകുികുുറു്ുകളിചുുത.ു
അനു്ുവൊകകപുുിലുുനയുുസിലാനുുഡിവോടുവോറു്ുഇനുുുേ
പുറതുുായതിനുവശഷംവോണികകുികുുറു്ുകളിചുുിടുുിലുു.എനുുാ
ലുു40േയസു്ുേനെവോണികു്ുഐ.പി.എലുുിലുുമാകതുമലുുഇ
ുുുരുുനാഷണലുുകകുികുുറുുിലംുകളികുുാനുുകഴിയുനമനുുുംോടു
സണുുപറഞുുു.വോണിഇവപുുഴംുകളികുുുനുുതുഒരുപാടുഇ
ഷു്ുടനപടുനുുുനണുുനുുുംറണുുസ്എടുകുുാനുളുുഓടുുതുുിലംു
സുുുുമുുിനുപിറകിലംുവോണിഇവപുുഴംുമികചുുകപുകടനമാണു
പുറനതുുടുകുുുനുുനതനുുുംോടുസണുുപറഞുുു.-

ഐസിസിഅധേ്ക്്നാകാന്്മ്ന്്്ദപര്്രംഗത്്്
സാരവിന ്പിന്്്ണയേറെ
ദബുായ:ുകകുികുുറുുിനുുുപെമാധികാെ
വോരുുഡായഐസിസിയുനടപുതി
യനെയരുുമാനനതിെനഞുുടുകുുാനു
ളുുസമയംഅടുതുുുനൊണുുിെികുുു
കയാണ.ുശശാങു്ുമവോഹരുുഒഴിചുുിടുു
പദേിയിവലകു്ുപകെമാനെനുുതുഇ
തിവോടകംെരുുചുുയായികുുഴിഞുുു.
മുനുുഇനുുുേനുുകകുികുുറു്ുനായകനംു
നിലേിനലബിസിസിഐകപുസിഡ
നുുുുമായസൗെവുഗാംഗുലികുുാണു
കുടുതലുുസാധേുതനയനുുതെതുുിലുു
റിവപുുരുുടുുുകളുുപുറതുുുേരുനുുുണു്ു.
എനുുാലുുഇനതലുുാംസംബനുുിചു്ു
ഔവദുോഗികകപുഖേുാപനംഎവതുുണുു
തുണു്ു.വൊകകകുികുുറുുിനനനയികുുാ
നുുപുതിയതായിആരുഎതുുുനമനുുു
ളുുതിലുുഅനിശുുിതതവുംതുടരുനുുു.
സാധേുതാപടുുികയിലുുമുനു്ുവപരുുകപു
ധാനമായംുമുനു്ുവപരുനടവപൊണു
പുതിയനെയരുുമാനുുസുുാനവതുുകു്ു
പെിഗണികുുനപുുടുനുുത.ുഅതിലുുകപു
ധാനിമുനുുഇംഗുുണു്ുആു്ുുനേയല്ുസ്
കകുികുുറു്ുവോരുുഡുതലേനുുവൊളിനുു
വകുഗവസുാണ.ു
ഈേരുുഷതുുിനുുുതുടകുുതുുിലുു
അവദുുഹതുുിനുുുഇസിബിയിനലചു
മതലകളുുഅേസാനിചുുു.ഭെണനി
രുുേഹണകാെേുങുുളിലുുപെിെയസ
മുുനുുായവൊളിനുുവകുഗവസുിനുമറു്ു
കകുികുുറു്ുവോരുുഡുകളുമായംുതാെ
ങുുളുമായംുമികചുുബനുുമാണുളുു
ത.ുനെയരുുമാനുുസുുാനവതുുകു്ുപെി
ഗണികുുനപുുടുനുുമനറുുൊളുുകകുികുുറു്ു
നേസു്ുുുഇനുുഡീസിനുുുമുനുുതലേനാ
യിരുനുുവഡവുകാമറുണാണ.ു
വഡവംുനെയരുുമാനുുസുുാനവതുു
കു്ുഏറുുവംുസാധേുതകലുുപുുികുുനപുു
ടുനുുഒൊളാനണനുുാണുപിടിഐറി
വപുുരുുടുുുകളുുേേുകുുമാകുുുനുുത.ുനേ
സു്ുുുഇനുുഡീസ്കകുികുുറു്ുവോരുുഡിനുുു
ഭാഗമായിരുനുുവഡേിനനഏനോ
നകുുകകുികുുറു്ുവോരുുഡുകളുുപിനുുു
ണയകുുുുനമനു്ുകാതുുിരുനു്ുകാ
ണാം.മുനുുാമനതുുയാളുുസൗെവു
ഗാംഗുലിയാണ.ുഇനുുുേനുുകകുികുുറുുി
നനനായകനനനുുനിലയിലുുേളരുുചുു

യിവലകു്ുവകപിടിചുുുനടതുുുനുുതി
ലുുനിരുുണുുായകപങുുുേഹിചുുഗാംഗു
ലിബിസിസിഐകപുസിഡനുുുനുുനി
ലയിലംുമികചുുകപുകടനമാണുകാഴെു
നേകുുുനുുത.ുഇനുുുേനുുകകുികുുറുുിനുുു
'ദാദ'ഐസിസിതലപുുനതുുതുുുനുു
തിനനകഴിഞുുിനടകകുികുുറു്ുദകുുി
ണാകഫുികുുതലേനംുമുനുുനായക
നുമായനകുഗയിംസമ്ിതുുുംമുനുുകശുീ
ലങുുനുുനായകനംുഎംസിസികപുസി
ഡനുുുുമായിരുനുുകുമാരുുസംഗകുുാെ
യംുപിനുുുണചുുിരുനുുു.
നിലേിലുുനെയരുുമാനുുസുുാന
വതുുകു്ുകുടുതലുുപിനുുുണഗാംഗു
ലികുുാനണനുുാണുേിേെം.എനുുാലുു
ഇകുുാെേുതുുിലുുഅനുുിമതീരുമാനം
േവെണുുതുണു്ു.2019ഒവടുുബരുു23നു
ബിസിസിഐകപുസിഡു്ുുസുുാന
നതുുതുുിയഗാംഗുലികു്ുസുുാനനൊ
ഴിയണനമങുുിലുുനിയമകപുകാെമുളുു
'കുളിങുഓഫ'ുസമയമുണു്ു.ഇതുസം
ബനുുിചുുുളുുവകസിലുുസുകപുീംവൊ

ടതിയുനടേിധിയനുസെിചുുിെികുുും
ഗാംഗുലിയുനടഐസിസിതലപുു
വതുുകുുുളുുഭാേി.ഐസിസിയുനട
വോരുുഡുനമമുുരുുമാരുനടവോഗതുുി
ലുുെഹസേുബാലറുുിലുനടയാവംുപു
തിയനെയരുുമാനനകനണുുതുുുക.
17അംഗങുുളാണുവോരുുഡിലുളുു
ത.ുനടസു്ുുുകകുികുുറു്ുപദേിയുളുുമവല
ഷേു,സിംഗപുുുരുു,സ്വൊടുുനുുഡുഎനുുീ
ൊജേുങുുളിലുുനിനുുുളുുേരംുവോ
രുുഡിനുുുഭാഗമാണ.ുഐസിസിെീഫു
എകസുികയുുടുുീവുഓഫീസറംുവോ
രുുഡിനുുുഭാഗമാനണങുുിലംുഅവദുുഹ
തുുിനുവോടു്ുനെയുുാനുുഅേകാശമി
ലുു.
ശശാങു്ുമവോഹറിനുെണു്ുതേണ
ഐസിസിനെയരുുമാനുുസുുാനംഅ
ലങുുെികുുാനുുഅേസെംലഭിചുുിരു
നുുു.നെയരുുമാനുുസുുാനാരുുതുുികു്ു
ഏനതങുുിലംുെണു്ുകകുികുുറു്ുവോ
രുുഡുമായിബനുുമുണുുാകാനുുപാടി
ലുു.-

അബുദാബി:ഐപിഎലുുിനുുു13ാം
സീസണിനുവേദിയാോനുുബിസി
സിഐയിലുുനിനുുുംതങുുളുുകുുു
ഔവദുോഗികമായികുുിയറനുുസ്ലഭി
ചുുതായിഎമിവററു്ുസ്കകുികുുറു്ുവോ
രുുഡുഅറിയിചുുു.സപതുംബരുു19മു
തലുുനേംബരുു10േനെയാണുടു
രുുണനമു്ുുയുഎഇയിലുുനടകുുുനുു
ത.ുഷാരുുജ,അബുദാബി,ദുബായുഎ
നുുീേിടങുുളിലായിെികുുുംമലുുസെ
ങുുളുു.ഐപിഎലുുിനുുുമലുുസെകകു
മംഅധികംവേകാനതകപുഖേുാപി
കുുും.
ടുരുുണനമു്ുുയുഎഇയിവലകുുുമാ
റുുാനുുഇനുുുേനുുസരുുകുുാെിലുുനിനുുും
ഔവദുോഗികമായിഅനുമതിലഭിചുു
തായിഐപിഎലുുനെയരുുമാനുുകബുി
വജഷ്പവടുുലുുതിങുുളാഴെുേേുകുുമാ
കുുിയിരുനുുു.ഇതനുപിനുുാനലയാ
ണുടുരുുണനമുുുിനുവേദിയാോനുു
ബിസിസിഐയംുഎമിവററു്ുസ്കകുി
കുുറു്ുവോരുുഡിനുകുുിയറനുുസ്ന
ലുുകിയിെികുുുനുുത.ുതങുുളുനടകപുി
യനപുുടുുകായികഇനമായകകുികുുറുുി
നലഏറുുവംുേലിയടുരുുണനമനുുുുക
ളിനൊനനുുനു്ുപെിഗണികുുനപുുടുനുു
ഐപിഎലുുിനുആതിവേയതവുംേ
ഹികുുാനുുഅേസെംലഭിചുുതുഭാഗേു
മായാണുകാണുനുുനതനു്ുയുഎഇ
യിനലമകനുുുിയംുഎമിവററു്ുസ്കകുികുു
റു്ുവോരുുഡുനെയരുുമാനുമായനഷ
യഖുുനഹായനുുമുബാറകു്ുഅലുുന
ഹായനുുകപുതികെിചുുു.
നമുുുനടവദനംദിനജീേിതനതുു
േളനെയധികംബാധിചുുനിലേിനല
സംഭേങുുളുനടപശുുാതുുലതുുിലുു
ഐപിഎലുുിനനകകുികുുറു്ുവകുപമികളു
നടേിശാലമായആവോളസമുഹ
തുുിവലകുുുഎതുുികുുാനുളുുസുുാ
നതു്ുഎതുുിനിലുുകുുുനുുതിനുുു
േേുാപതുിഞങുുനളസംബനുുിചു്ുേള
നെയധികംകപുാധാനേുംഅരുുഹികുുു
നുുതാനണനുുുംഅവദുുഹംകുടുുിവചുു
രുുതുുു.ടുരുുണനമുുുിനുളുുതയുുാനറ
ടുപുുുകളുുആെംഭികുുാനുുബിസിസി
ഐയിലുുനിനുുുംഔവദുോഗികമായി
കുുിയറനുുസ്ലഭികുുാനുുതങുുളുുകാ
തുുിെികുുുകയാനണനു്ുവനെവതുു
ഇസിബിഅറിയിചുുിരുനുുു.ഇവപുുളുു

അതുകുടിലഭിചുുവോനടഐപിഎ
ലുുിനുളുുമുനനുുരുകുുങുുളുുഇസി
ബിതുടങുുിയിടുുുണു്ു.
ഇതുെണുുാംതേണയാണുയുഎഇ
ഐപിഎലുുിനുവേദിയാവുനുുത.ു
വനെവതുു2014ലുുടുരുുണനമുുുിനുുു
ആദേുപാദമലുുസെങുുളുുകുുുയുഎ
ഇആതിവേയതവുംേഹിചുുിരുനുുു.ൊ
ജേുതുുുനൊതുതിെനഞുുടുപു്ുനട
കുുുനുുസമയമായതുനൊണുുായിരു
നുുുടുരുുണനമു്ുുയുഎഇയിവലകുുു
മാറുുിയത.ുഇതുുേണനൊേിഡുമ
ഹാമാെിയുനടപശുുാതുുലതുുിലുുഇ
തുുേണഇനുുുേയിലുുടുരുുണനമു്ുു
സംഘടിപുുികുുുകനയനുുതുഅസാ
ധേുമായിമാറിയവോനടമുഴുേനുുമ
ലുുസെങുുളംുയുഎഇയിവലകുുുമാ
റുുിയത.ു
ടുരുുണനമുുുിലുുപനങുുടുകുുുനുുതി
നായിഎടുുുടീമുകളംുഓഗസു്ുുു20നു
യുഎഇയിവലകുുുയാകതുതിെികുുും.
അേിനടനയതുുിയവശഷംതാെങുു
ളംുമറുുുസവപുുരുുടു്ുസുുുുാഫുമാരുുകുുും
ചുരുങുുിയതുആറുദിേസനമങുുിലംു
ഐനൊവലഷനിലുുകഴിവയണുുിേ
രംു.
രാജസ്്ാന്്ഫീല്്ഡിങ്
കോച്്ിന്കോവിഡ്
ഐപിഎലുുിനുുു13ാംസീസണുുയു
എഇയിലുുഅടുതുുമാസംനടകുുാ
നിെിനകുുആദേുനതുുവോകു്ു.ൊജ
സുുാനുുവോയലുുസിനുുുഫീലുുഡിങു
വൊചുുിനുനൊേിഡുസുുിെീകെിചുുു.
നിഷാനു്ുയാഗുനികുുിനാണുനൊ
േിഡുസുുിെീകെിചുുിെികുുുനുുത.ുൊ
ജസുുാനുുവോയലുുസ്ോരുുതുുാകുുു
റിപുുിലുനടയാണുഇകുുാെേുമറിയിചുുി
െികുുുനുുത.ുയുഎഇയിവലകുുുതിെി
കുുാനുുഅടുതുുയാഴെുടീംമംുവബ
യിലുുഒതുുുവെൊനിെിനകുുയാണു
നടസു്ുുുനടതുുിയത.ുബിസിസിഐ
നിരുുവദശിചുുെണുുുനൊേിഡുനടസുുുുു
കളുുകുടാനതതാെങുുളുു,സവപുുരുുടു്ു
സുുുുാഫുമാരുു,മാവനജനുമുുുിനുുുഭാഗ
മായമറുുുളുുേരുുഎനുുിേരുുകുുുഒരു
നടസു്ുുുകുടുതലുുനടതുുാനുുകഫുാ
വചുുസിതീരുമാനിചുുിടുുുണു്ു.ദിഷാ
നു്ുനിലേിലുുസവുനുുംനാടായാഉദ
യപുുെിലാണുളുുത.ു

ഇനിഎല്്ാംഔദയ്ോഗികം:
ഐപിഎല്്ഒര്ങ്്്ന്്്
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സവ്ർണം
39,200

ളവളിളചുുണുു:മിലുുിങു 16,400
ളവളിളചുുണുു 15,000
ളകാപപു 10,070-10,500
പിണുുാകു്ുഎകസുള്പലുുരുു 2400
പിണുുാകു്ുലറാടുുറി 3100
കുരുമുളകുഅണുുഗാരുുൈിളുുഡു31,500
പുതിയകുരുമുളകു 30,500
കുരുമുളകുഗാരുുൈിളുുഡു 33,500
ചുകു്ുമീഡിയം 25,500
ചുകു്ുളൈസു്ുുു 27,500
മഞുുളുുനാെനുു ഇലുു
ലസലം-ഈലറാഡു7200-7700
കാഞുുിരകുുുരു 1850
അെയകുുുനയുു ഇലുു
അെയകുുുഓളുുഡു28,000-29,000
പഞുുസാര 3720
മുളകു 13,000-24,000
ഉഴുനു്ു 9,000-10,000
ളചറുപയരുു 9,000-10,000
കെല 5400-6500

മുതിര 3700
എളു്ു 13,000-14,000
മലുുി 7400-19,000
പചുുരിനമുുരുു22600-3400
പുഴുകുുലരി(ജയ)3400-3500
ജാതികുുളതാണുുനുു(കിലലാ)180-200
ജാതികുുളതാണുുിലുുാതുുതു(കിലലാ)

360-390
ജാതിപപതുിമഞുു-ചുവപു്ു(കിലലാ)

900-1000
പഗുാമുുു(കിലലാ) 550

റൈരുുആരുുഎസ്എസ്5ലപുഗഡു
12,300-13,000

റൈരുുആരുുഎസ്എസ്4ലപുഗഡു13,300
ഒടുുുപാൽുു 8000
ലാറുുകസു് 8200

സവുരുുണം 39,200
പാംഓയിൽുു 8350

വിനിമയനിരകു്ു

SENSEX:38,369.63(−37.38)
NIFTY: 11,308.40(−14.10)

ഡോളര്് 74.85
യ്ഡോ 88.13
പൗണ്്് 97.44
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 81.89
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്54.49
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 53.38
കഡേേിയന്് 56.35
ബഹേിന്്ദിോര്് 198.64
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 243.71
ഒമാേിേിയാല്് 193.60
സൗദിേിയാല്് 19.95
യ്എഇദിര്്ഹം 20.35
ഖത്്ര്് 20.34

കുതിപു്ുനിലചു്ുസവുരുുണം;
വിലതാഴേകു്ുഇറങുുി
ളൊചുുി:എലുുാവളരയംുഅ
മുുരപുുിചു്ുകുതിചു്ുഉയരുുനുുസവു
രണ വില അതുലോളല ത
ളനുു താലഴകുു് ഇറങുുുനുുു.
സംസുുാനതുു് സവുരുുണവില
യിൽുുചരിപതുതുുിളലഏറുുവംു
വലിയഏകദിനഇെിവാണുഇ
നുുളലലരഖളപുുടുതുുിയത.ുരാ
ജയുാനുുര വിപണിയിൽുു വില
ഇെിഞുുലോളെലകരളതുുിൽുു
പഗുാമിനു ഇനുുളലമാപതും 200
രുപഇെിഞുുു.പവനു 1,600
രുപയാണു കുറഞുുത.ു ഇ
ലോളെപവനു42,000രുപവ
ളര എതുുിയ സവുരുുണവില
39,200രുപയായി.
കഴിഞുുമുനുുുദിവസങുു

ളിലായി2,800രുപയാണുകു
റഞുുത.ുരാജയുാനുുരവിപണി
യിൽുുലപുൊയുഔണുുസിനു(31.1

പഗുാംതകുും)വില1,980ലോള
രുുനിലവാരതുുിനുതാളഴളയ

തുുിളയകുുിലംു പിനുുീടു 1990
ലോളറിനു മുകളിളലതുുി.
സവുരുുണവിലയിൽുു ഇെിവു
ണുുാകാനുളുു പപുധാനകാര
ണംരാജയുാനുുരവിപണിയി
ൽുുലോളരുുകരുതുുാരുുജികുുു
നുുതാണ.ുരണുുുവരുുഷളുതു
താഴനുുു നിലവാരതുുിലായി
രുനുു ലോളരുുതിരിചുുുകയ
റിയിടുുുണുു്. ലോളരുുകുടുത
ൽുുകരുതുുാരുുജിചുുാൽുുവരംു
ദിവസങുുളിലംു സവുരുുണവി
ല കുറയംു. ലോളരുു കരു
തുുാരുുജികുുുലുപുളുുനിലുകു
പകരുുസവുരുുണംവിടുു് ലോള
റിലലകുുുനിലുകുപങുുളുുമാ
റുുാനുു സാധയുതയുളുുതിനാ
ലാണിത.ു

വണ്്ർ്്ൈാഫ്ഡ്ബിസിനസികൈക്്്
ളൊചുുി:വണുുരുുലാലോളിലഡയുസ്
ലിമിറുുഡുഫുഡുൈിസിനസിലലകു്ു
ചുവടുവചുുിരികുുുനുുു.കാകുുനാട,ു
ളൊചുുിഎനുുിവിെങുുളിൽുുളസപറുുും
ൈറിൽുുസംരഭംതുുിനുതുെകുുമിൊ
നാണുപദുുതി."വണുുരുുകിചുുനുു'എ
നുുലപരിലാരംഭിചുുപുതിയസംരം
ഭം2020ജുണുു17നുളൈംഗളുരുവി
ളലളകംലഗരിസാറുുബലറു്ുൌണി
ൽുുആണുപപുവരുുതുുനമാരംഭിചുുത.ു
ളൈംഗളുരുവിളലതളനുുരണുുാമ
ളതുുഔടു്ുളലറു്ുഓഗസു്ുുു15നുരാജ
രാലജശവുരിനഗറിൽുുപപുവരുുതുുനമാ
രംഭികുുും.ലെകു്ുഎലവൈിസിന
സായാണുനിലവിലുളുുഔടു്ുളലറുുു

കളുുപപുവരുുതുുികുുുനുുത.ു
ലകരളതുുിൽുുമാപതുമലുുബഹദ

രാൈാദിലംുഔടു്ുളലറുുുകളുുതുറ
കുുാനുുകമുുനികു്ുപദുുതിയുണു്ു.

ളൊവിഡുമഹാമാരിയുളെതിരിചുു
െിളയലനുുണംകമുുനികു്ു2020ജു
ണുു30നുഅവസാനിചുുബപുതമാസ
തുുിൽുുഅറുുനഷുും14.51ലൊെിരുപ

യാണുലരഖളപുുടുതുുിയത.ുകഴി
ഞുുസാമുുതുുികവരുുഷംഇലത
കാലയളവിൽുു42.03ലൊെിരുപ
ലാഭമായിരുനുുുലരഖളപുുടുതുുിയ
ത.ുലോകു്ുഡൗണിളനതുെരുുനു്ുക
മുുനിയുളെപപുവരുുതുുനങുുളുുമാ
രുുചു്ുമുതൽുുനിരുുതുുലാകുുിയിരുനുുു.
ളൊവിഡു-19ളനുുുവയുാപനംത

െയുനുുതിളനുുുഭാഗമായിസംസുുാ
ന-ലകപനുുുസരുുകുുാരുകളുളെസുര
കുുയംുമുനുുകരുതൽുുനിരുുലദുുശങുു
ളംുഅനുസരിചുുായിരുനുുുഅറിയി
പുുിനുലശഷംകമുുനിപുടുുിയത.ുമാ
രുുചു്ു11മുതൽുളൊചുുിയിളലഅമയുു
സള്മനു്ുുപാരുുകുുുംഇതിനുപിനുുാ

ളലമാരുുചു്ു15നുളൈംഗളുര,ുബഹദ
രാൈാദുപാരുുകുുുകളുു,റിലോരുുടു്ു
എനുുിവയംുഅെചുുു.ളൊലോണ
ബവറസിളനുുുവയുാപനംതുെരുനുു
തിനാൽുുആദയുപാദതുുിളലൈിസി
നസ്വരുമാനളതുുപുരണമായംു
ൈാധിചുുതായംുകമുുനിപറഞുുു.
കഴിഞുുവരുുഷംഇലതകാലയ

ളവിൽുുകമുുനിയുളെളചലവു11.90
ലൊെിരുപയായിരുനുുു.ശമുുളം,പ
രസയും,വിപണനംഎനുുിവയിൽുുനി
നുുുളുുളചലവുകുറയകുുുാനുുസാ
ധിചുുു.കമുുനികു്ുലാഭകരമായമു
നുുകാലചരിപതുമുളണുുനുുതുലോയി
നു്ുുമാളനജിങുഡയറകറുുുരുുലോരജു

ലോസഫുചുണുുികുുാടുുി.സമുുദുവയുവ
സുുയുളെവിവിധഭാഗങുുളുുതുറ
കുുുനുുലോളൊപുുംആലോഗയും,സു
രകുു,പപുതിലോധലപുപാലടുുലകുുളുു
എനുുിവകരുുശനമാകുുിപാരുുകുുുക
ളുുപപുവരുുതുുികുുുനുുതിനുഅധികു
തരുുഉെനുുഅനുവാദംനൽുുകുളമ
നുുാണുപപുതീകുുികുുുനുുത.ുപാ
രുുകുുുകളിൽുുവരുനുുവരുുകു്ുഎലുുാ
സുരകുുയംുപപുതിലോധലപുപാലടുു
ലകുുളംുഉപലോഗിചു്ുഊരുുജുുസവു
ലമായവിലോദങുുളുുനൽുുകാനുളുു
വഴികളംുമാരുുഗങുുളംുനിരനുുരം
പരിലോധിചുുുളൊണുുിരികുുുകയാ
ളണനുുുംഅലദുുഹംവിശദമാകുുി.

കബപ്്്ർ്്പ്രിയ
വികസനമ്ഖമാവ്ന്്്
ളൊചുുി:വെകുുനുുലകരളതുുിൽുുവികസ
നതുുിളനുുുപുതുളവളിചുുമായി ലൈപുുുരുു
തുറമുഖം.പകുുളചയഞുുുിങുസംവിധാന
തുുിനു ലൈപുുുരുു തയാറായി വരുനുുു.
പുറം കെലിൽുു നെതുുുനുു പകുു ളച
യഞുുുിങുസംവിധാനതുുിനാണുലൈപുുു
രംുതയാറാവുനുുത.ുഇതുയാഥാരഥയുമാ
യാൽുു പഴയകാല പപുതാപതുുിലലകുു്
ലൈപുുുരിനംുപകുു ളചയുഞുുിങുഅനുമ
തിലഭിലചുുകുുും.
വലിയചരകുുുകപുുലുകളിളലജീവ

നകുുാരുുതങുുളുളെഷിഫറുുു്കഴിഞുു്ഇ
റങുുുകയംു പുതിയ െീം കയറുകയംു
ളചയുുുനുുതാണുപകുുളചയുഞുു്.നിലവി
ൽുു അനുുാരാപഷുുു കപുുൽുു ചാലിലുളെ
ലോകുനുുകപുുലുകളുുവാരുുഫിൽുുഅടു
പുുിചുു്ജീവനകുുാളരബകമാറുനുുരീതി
യാണുഉളുുത.ുഇതുകപുുൽുുകമുുനിക
ളളസംൈനുുിചുുിെലുതുളംഏളറസമ

യ,സാമുുതുുികനഷുുമുണുുാകുുുനുുു.
വിഴിഞുുതു്ുഈരീതിയിൽുുനെതുുി

യപകുുളചയഞുുുിങുസംവിധാനംഏളറ
വിജയകരമായിരുനുുു. കുറുുനുു ഓയിൽുു
ൊകുുറുകളിലാണുഇവിളെഇതുവിജയക
രമായിനെപുുാകുുിയത.ുപകുുളചയഞുുുിങുുി
ലുളെതുറമുഖതുുിനുസാമുുതുുികളമചുു
തുുിനുപുറലമഅനുുാരാപഷുുുതലതുുിൽുു
തളനുുപപുസിദുുിയംുഉണുുാകംു.
ഇകുുാരയും12ഷിപുുിങുകമുുനികളുമാ

യിസംസാരിളചുുനുുുംഅവരുളെമറുപെി
കുുായികാതുുിരികുുുകയാളണനുുുംലക
രള മാരിബെം ലോരുുഡു വയുകുുമാകുുു
നുുു. ഡയറകറുുുരുു ജനറലിൽുു നിനുുുളുു
അനുവാദംലഭിചുുാൽുു പകുു ളചയഞുുുിങു
സംവിധാനംലൈപുുുരിളലതുുുകയംുഅ
തുവഴികുടുതൽുുവികസനസാധയുതക
ളുുഉണുുാവുകയംുളചയുുുളമനുുാണുവയുാ
പാരികളംുജനങുുളംുകരുതുനുുത.ു

ഫ്ളിപക്ാർ്്ട്്്ൈീപ്എന്്ഷട്ികള്്
ളൊചുുി:സുുുുാരുുടുുപു്ുഇനുുുയളയപിനുുു
ണകുുുനുുതിനംു ലപുപാതുുാഹിപുുി
കുുുനുുതിനംുലവണുുിനുതനസുുുുാ
രുുടുുപുുുകളളതിരിചുുറിയുനുുതിനായി
ഫുളിപകുാരുുടു്ുലീപുഎനുുപെുികളുുകുു
ണികുുുനുുു.പുതിയതംുവരാനിരി
കുുുനുുതുമായസുുുുാരുുടുുപുുുകളുുകു്ുഅ
ലപകുുികുുാം.ലോരുുടു്ുലിസു്ുുുളചയുുു
നുുസംരംഭങുുളുുകു്ുവയുവസായവിദ
ഗധുരുുനയികുുുനുു16ആഴചുളതുു
ളവരുുചവുൽുുളമനുുുരുുഷിപു്ുലപുപാപഗുാമംു
25,000 ലോളരുു ഇകവുിറുുി പഫുീ പഗുാ

നുുുുംനൽുുകംു.സുുുുാരുുടുുപുുുകളുളെവള
രുുചുു,വികസനം,ളവലുുുവിളികളുുഎ
നുുിവബകകാരയുംളചയുുുനുുതിനംു
സുുുുാരുുടുുപു്ുഇനുുുയയകുു്ുമികചുുസംഭാവ
നകളുുനൽുുകുനുുതിനംുസഹായി
കുുുനുുഫുുിപകുാരടുുിളനുുുആദയുളതുു
സുുുുാരുുടുുപു്ുആകുസിലലററുുരുുലപുപാപഗുാ
മാണിത.ു
ഇതിനായിഅലപകുുികുുുനുു

സുുുുാരുുടുുപുുുകളുുഇനുുുയയിലുളുുതായി
രികുുണം.ലപുപാപഗുാംപുരുുതുുിയായ
തിനു ലശഷംനിലകുുപകരുു, ലൊ

രുുപുുലററുുുകളുുഎനുുിവരുുകുുുമുനുുി
ൽുുമികചുുസുുുുാരുുടുുപു്ുമാതുകഅവതരി
പുുികുുും.കുൊളതഫുുിപകുാരുുടുുിളനുുു
ധനസഹായതുുിനായിപരിഗണി
കുുുകയംുളചയുുും. അഞു്ു വരുുഷ
തുുിനുളുുിൽുുഇ-ളൊലമഴസു്ലമഖ
ലളയപരിവരുുതുുനംളചയുുാനുുസാ
ധയുതയുളുു പരിഹാരങുുളുുകുുായി
പപുവരുുതുുികുുുനുുഏളോരുസുുുുാരുുടുു
പുുിനംുപളകുുടുകുുാം.കുടുതൽുുവി
വരങുുളുുകുുായി ഫുളിപകുാരുുടുുുലീപു
ലോടു്ുലൊംസനുുരുുശികുുുക.

ചാത്്മംഗൈംഎന്്ഐടിയില്്റിഷര്്ട്്്വമന്്്ില്്കനട്്ം
തിരുവനനുുപുരം: ളൊവിഡുവിഡു
പപുതിസനുുികളുുകുുിെയിലംുചാതുു
മംഗലംഎനുുഐെിയിൽുുകയുാംപസ്
റിപകുുടുു്ളമനുു്ുവഴിയുളുുലോലിലഭയു
തയിൽുുളറലുകുഡുലനടുും.ശരാശരി
12 ലകുുംരുപ വാരുുഷിക ശമുുള
ലുതുളെ80ശതമാനംവിദയുാരുുഥിക
ളുുകുുുംളോഴിൽുുലഭിചുുു.ഉയരുുനുുവാ
രുുഷികശമുുളവാഗദുാനം50ലകുും
രുപയാണ.ു ഇതുുവണ 647 വിദയുാ
രുുഥികളുുകുുാണുലോലികിടുുിയത.ു
എനുുഐആരുുഎഫുറാകുുിങുുിൽുു

28-ാംസുുാനതുുുനിനു്ു23ലലകു്ുഎ
തുുിയതിനുപിനുുാളലയാണുലപുുസ്
ളമനുുുിലംു ലനടുും. ഒറാകുുിളുു, എൽുു
ആനുുഡുെി,കവുാൽുുളൊവിഡ,ുറിലയ

നുുസ് ഇനുുഡസപ്െുീസ,് ലോകുുിയ,
ആംലോകുസ,്സിസ്ളൊവിഡുതുെ
ങുുിയ148കമുുനികളാണുറിപകുുടു്ുളമ
നുുുിൽുുപളകുുടുതുുത.ുആദയുമായിഎ
തുുിയഅറുുലലഷയുനുുഎനുുകമുുനി
യാണുഉയരുുനുുശമുുളമായ50ലകുും
നൽുുകിലപുുസ്ളമനുു്ുനെതുുിയത.ുഇ
തുുവണ ആദയുമായിഐഎസആ്
രുുഒപപുതിനിധികളുുഎനുുഐെിസനുു
രുുശിചുു്ആറുവിദയുാരുുഥികളുുകുു്ലോ
ലിവാഗദുാനംനൽുുകി.
ൈിളെകുകംപയുുടുുരുുസയനുുസ്ആ

നുുഡുഎനുുജിനിയറിങുവിഭാഗമാണു
ലപുുസ്ളമനുുുിൽുുമുനുുിൽുു. 125വിദയുാ
രുുഥികളംു ശരാശരി 18 ലകുും വാ
രുുഷികശമുുളതുുിൽുുലോലിലനെിനു
റുശതമാനംമികവുകാടുുി.ഇലകുലപുൊ
ണികുസ് ആനുുഡു കമയുുണിലകുുഷ
നിൽുു90ശതമാനമാണുലപുുസ്ളമനു്ുു.
ശരാശരി വാരുുഷിക ശമുുളം 12 ല
കുും.ഇലകുപെുികുുൽുുആനുുഡുഇലകു
ലപുൊണികസുിൽുു79ഉംളമകുുാനികുു
ൽുുഎനുുജിനിയറിങുുിൽുു75ഉംശത
മാനമാണുലപുുസ്ളമനു്ുു.

വസഷ്ര്കയറ്്്മരി
ഇരട്്ിയായിവർധിപ്്ിക്്ണം
ളൊചുുി:വസപ്തുകയറുുുമതിഇരടുുിയായി
വരധിപുുികുുുനുുതിനുളുു നെപെികളുു
സവുീകരികുുണളമനു്ുലകപനുുുസുകു്ുമ,ളച
റുകിെ,ഇെതുുരംസംരംഭ(എംഎസഎ്ം
ഇ)  നിതിനുു ഗഡകുരി അപുുാരൽുു എ
കസുല്ോരുുടുു് പപുലൊഷനുുകൗണുുസിലി
ലോടു(എഇപിസി)ആവശയുളപുുടുുു.ഗു
ണനിലവാരംളമചുുളപുുടുതുുുനുുതിനംു
ആലോള വിപണിയിൽുു  മതുുരാധി
ഷഠ്ിതമായി തുെരുനുുതിനുമുളുു സാ
ലകുുതിക നവീകരണതുുിനംു ഗലവഷ
ണതുുിനംുഅലദുുഹംആഹവുാനം ളച
യതു.ു
ളവരുുചവുൽുുശിൽുുപശാലഉദഘുാെനം

ളചയതുു സംസാരികുുുകയായിരുനുുു
അലദുുഹം.എംഎസഎ്ംഇലമഖലയുളെ
പണലഭയുത,സമുുരുുദുുംനിയപനുുുികുുൽുു
എനുുിവയകുുുായിഅടുതുുിളെ പപുഖയുാ
പിചുുപാളകുുജിലുളെലകപനുുുസരുുകുുാരുു
പിനുുുണനൽുുകുനുുുണുു്. ഉതപുനുുങുു
ളുളെലാബുളെസുുുുിങുകയുാംപിളനുുുആവ

ശയുകതളയകുുുറിചുു്സുചിപുുിചുുഗഡകു
രിരുപകൽുുപുുനകുുായിഒരുലകപനുുുംലവ
ണളമനുു്ആവശയുളപുുടുകയംുളചയതു.ു
തുണിവയുവസായതുുിൽുുമുളലോ

ലുളുുവസത്ുകുുളുളെഉപലോഗംസം
ൈനുുിചുു് ഗലവഷണം നെലുതുണുുതി
ളനുുുആവശയുകതളയകുുുറിചുു്അലദുുഹം
ഊനുുിപുുറഞുുു. പഗുാമീണ,ലോപതു,പി
ലുനുകുുലമഖലകളിൽുുസുകുു്മ,ളചറു
കിെ,ഇെതുുരംസംരംഭങുുളുളെവലിയ

ളോഴിൽുു സാധയുത, പപുധാന പകുുാളി
തുുംഎനുുിവപരാമരുുശിചുുഗഡകുരിവ
സപ്തു-തുണിവയുവസായങുുലോടുഈ
ലമഖലകളിൽുുകുുസുുുുറുകളുുസുുാപികുുാ
നംുഅവരുളെലകുുമതുുിനംുളോഴില
വസരങുുളുുകുുുംവലിയസംഭാവനന
ൽുുകാനംുആവശയുളപുുടുുു.ശിൽുുപുുശാല
യിൽുു സുകുു്മ, ളചറുകിെ, ഇെതുുരം
സംരംഭവസപ്തുവയുവസായപപുതിനിധി
കളുുഓണുുബലനായിപളകുുടുതുുു.

വവബിനാറ്മായി
വികോദസഞ്്ാര
മഷന്്്ാൈയം
നയുുഡൽുുഹി:സവുാതപനുുുുയദിനാ
ചരണതുുിളനുുുഭാഗമായിലക
പനുുുവിലോദസഞുുാരമപനുുുാല
യംപപുലതുയകളവൈിനാരുു
സംഘെിപുുിചുുു.ലദലോഅ
പനുാലദശുളവൈിനാരുുപര
മുുരയുളെഭാഗമായാണു
"ളസലുുുലാരുുജയിൽുു: കതുുു
കളുു, ഓരമകുുുറി പുുുകളുു,
സമ്രണകളുു' എനുുളവൈി
നാരുുസംഘെി പുുി ചുുത .ു സവുാ 
തപുനുുുയ ദി നലുതുെനുൈ
നുുി ചുുുളുുരണുുാംളവൈി
നാറായിരുനുുുഇത.ുളസലുുു
ലാരുുജയിലിളലഓലോലൊ
ണുകളിലുളെയംുജയിലറക
ളിലുളെയുമുളുുഇനുുുയയുളെ
സവുാതപനുുുുയതുുിലലയുകുുുളുു
യാപതുകളുുളവൈിനാറിലുളെ
അവതരിപുുിചുുു.
ഇനുുുയസിറുുിവാകുസ്&

ഇനുുുയവിതുു്ലോകുുൽുുസ്
സിഇഒനിധിൈനുുസാൽുു,ഇ
നുുുയസിറുുിവാകുുസ്ആനഡു
ഇനുുുയവിതുു്ലോകുുൽുുസ്ഓ
പുുലറഷനുുസ്ളഹഡുലോ.
സൗമിലോയ,ുഇനുുുയസിറുുി
വാകുസ്സിറുുിഎകുസ്ലലുുറ
രുുസൗമിപതുളസനുുഗുപതുഎ
നുുിവരുുലനതുതവുംനൽുുകി.
വിലോദസഞുുാരമപനുുുാലയം
ഡയറകറുുുരുുരാലജഷ്കുമാരുു
സാഹുഎനുുിവരുുപപുസംഗി
ചുുു.
ളവൈിനാരുുപരമുുരവി

ലോദസഞുുാരമപനുുുാലയ
തുുിളനുുുയുെയുുബുചാനലി
ലംുമറുു്ലോഷയുൽുുമീഡിയ
പുുാറുു്ലോമുകളിലംുലഭയുമാ
ണ.ുജാലിയനുുവാലാൈാഗി
ളനകുുുറിചുുാണുളവൈിനാരുു
പരമുുരയുളെഅടുതുുപതി
പുു്. ജാലിയനുുവാലാൈാഗ:ു
സവുാതപനുുുുയസമരതുുിളലവഴി
തുുിരിവുഎനുുശീരുുഷതുുി
ലാണുളവൈിനാരുു.ഓഗസുു്ുു
14നുരാവിളല11നാണുളവ
ൈിനാരുു.

ഇടത്്രംസംരഭങ്്ളില്്അന്്ാരാഷട്്്
നികഷ്്പംവർധിപ്്ിക്്ണം:ഗഡക്രി
നയുുഡൽുുഹി: അെിസുുാനസൗകരയു,
സുകുു്മ-ളചറുകിെഇെതുുരംസംരം
ഭകതവു ലമഖലകളിൽുു  അനുുാരാപഷുുു
സംരംഭകരംു  സുുാപനങുുളംു നി
ലകുുപംവരധിപുുികുുണളമനുു്ലകപനുുു
മപനുുുിനിതിനുുഗഡകുരിആവശയുളപുു
ടുുു.ഇലുത-ുഓസല്പുെലിയനുുലചംൈരുു
ഓഫുളൊലമഴസു്ആനഡുവിമനുുഇ
ലനുുലോലവറുുരുുസംഘെിപുുിചുുപരിപാ
െിയിൽുു പളകുുടുകുുുകയായിരുനുുു മ
പനുുുി.
ഇനുുുയനുുസമുുദുവയുവസുുയുളെവ

ളരുുചുുയുളെരണു്ുഎഞുുിനുകളാണുഓ
ലടുുളൊബൈൽുു,സുകുു്മ-ളചറുകിെ
ഇെതുുരംസംരംഭതവുലമഖലകളുു.ലോ
ഡുസുരകുുാലമഖലയിൽുുഇനുുുയയംു
ഓസല്പുെലിയയംുഇതിലോെകംസഹ
കരിചുു്പപുവരുുതുുികുുുനുുുണുു്.ഈസ
ഹകരണംലോഡുകളുുകു്ുമികചുുരുപ
കൽുുപുുനയംുളോതുജനങുുളുുകു്ുഅ
വലോധഅവസരങുുളംുനൽുുകിയി
ടുുുണു്ു.ഇനുുുയനുുലോഡുലസഫറുുുിഅസ
സ്ളമനുു്ു ലപുപാപഗുാം പപുകാരം 21,000
കിലോമീറുുരുു ലോഡുകളുു വിലയിരു

തുുി.3000കിലോമീറുുരുുലോഡുസാലകുു
തികനവീകരണതുുിളനുുുഘടുുതുുിലാ
ണ.ുഈനവീകരണപദുുതികളുുലോ
ഡപകെങുുളിൽുു50ശതമാനംകുറവു
വരുതുുുളമനു്ുകണകുുാകുുളപുുടുനുുു.
2030ഓളെലോഡുഅപകെങുുളുുപു
ജയുതുുിളലതുുികുുുകയാണുലകുുുയളമ
നു്ുഗഡകുരിഅറിയിചുുു.
ലോഡപകെങുുളുുകുറയകുുുുനുു

തിനുമപനുുുാലയംമുനുുബകളയടുകുുു
നുുുളണുുനു്ുഗഡകുരിഅറിയിചുുു.ലോ
കൈാങുുും ഏഷയുനുു വികസനൈാ
ങുുും7000ലൊെിരുപവീതംപദുുതി

കുുായിനൽുുകി.സുകു്ുമ-ളചറുകിെഇ
െതുുരംസംരംഭകതവുലമഖലയാണുവ
രംുവരുുഷങുുളിൽുുഇനുുുയനുുസമുുദുവയു
വസുുളയനയികുുുക.സുകു്ുമ-ളചറു
കിെഇെതുുരംസംരംഭങുുളുുകു്ുഉെനുു
മുലധനവിപണിയിൽുുസുുാനമുണുുാ
കുളമനുുും അലദുുഹം പറഞുുു. ഓ
സല്പുെലിയനുുഉപപപുധാനമപനുുുിബമ
കുുൽുുമലുകുരുുമാകുുുംചെങുുിൽുുസം
സാരിചുുു.ലോഡുവികസനതുുിലംുവ
ളരുുചുുയിലംു പകുുാളിയാകാനുു  ഓ
സല്പുെലിയയുളെതാലപുരയുംഅലദുുഹം
പങുുുവചുുു.

സൗന്്രയ്വിപണി
ഓണ്്ലൈനില്്ശക്്മാവ്ന്്്
ളൊചുുി: ളൊവിഡു തുെകുു
തുുിലുണുുായവനുുഇെിവുപ
രിഹരികുുാനുു സൗനുുരയു വ
രുുധക ഉതപുനുുങുുളുുകുു് ഇ-
ലൊലമഴുസ്തുണയാകുനുുു.
ലകരളതുുിൽുുഈരീതിയിൽുു
സൗനുുരയുവസത്ുകുുളുളെവി
ൽപുുനകുടുകയാണ.ുഉപലോ
കുുാകുുളുളെമുനുു വാങുുലു
കളുലെയംു ലസരുുചുുുകളുലെ
യംു അെിസുുാനതുുിൽുു ഉ
തപുനുുങുുളുു ശുപാരുുശ ളച
യുുുനുുതംു പപുാലദശിക ഭാഷ
കളിൽുു വിവരങുുളുു നൽുുകു
നുുതംുഅെകുുമുളുുരീതിക
ളാണുഇതിനായിപപുലോജന
ളപുുടുതുുുനുുത.ു ഇതുുരതുുി
ലുളുു സവിലശഷതകളുു ത
ങുുളുളെവിൽപുുന.
ളൊചുുിയംുതിരുവനനുു

പുരം,ലൊടുുയംലോലുളുുന
ഗരങുുളിൽുുവിൽപുുനയംുഉയ
രുകയാണ.ു വിൽപുുനയിൽുു
70ശതമാനലതുുളംളമളപുൊ
ഇതര നഗരങുുളിൽുു നിനുുാ
ണു ലോകഡുൗണിളനുുു തുെ
കുുതുുിളലഇെിവിനുലശഷം
സൗനുുരയുവരുുധകവസത്ുകുു

ളുളെ വിൽപുുന ഉയരുുനുുിടുുു
ണുു്. ഇതിനിളെ ഡിജിറുുൽുു
ലോപിങിനുകുടുതൽുുസൗ
കരയുംഏരുുളപുുടുതുുിയതാണു
ഗുണമായളതനു്ുഎലുുാകമുു
നികളംുസമുുതികുുുനുുു.
ആയുരുുലവദ,ളഹരുുൈൽുു

ഉതപുനുുങുുളുു കുടുതലായി
ഉപലോഗികുുാനുു തുെങുുിയ
തംുഈരംഗളതുുവിപണി
വികസികുുാനുുസഹായകമാ
യിടുുുണുു്.ഉപലോഗികുുാനുുമ
െിചുുുനിനുുവരംുവിപണിയി
ലലളകുുതുുാനുുഇതുവഴിതു
റനുുു. കറുുാരുുവാഴ, ലവപ,ു പ
പുുായ, പഗുീനുു െീ തുെങുുിയവ
അധിഷഠ്ിതമായ ഉതപുനുു
ങുുളുളെവിൽുുപുുനവരുുധിചുുു
വരുനുുുണുു്. ഇതുുരതുുിലു
ളുുചരുുമസംരകുുണ,പരിച
രണ ഉതപുനുുങുുളുളെ വിപ

ണിയുളെ 65 ശതമാനവംു
ലകരളംഉളുുളപുുളെയുളുുളമ
ളപുൊ ഇതര നഗരങുുളാളണ
നുുാണ.ു

ഓണുുബലനുുവിൽപുുന
ഇനിയംുശകുുമാകുനുുലോ
ളെസൗനുുരയുവരുുധകഉതപു

നുുങുുളുളെവിൽപുുനയംുഉ
യരുളമനുുാണു പപുതീകുു.
ലോകഡുൗണിളനുുു തുെകുു
തുുിലുണുുായിരുനുു ചില ഗ
താഗതപപുശുനങുുളുുഅെകുു
മുളുുതെസങുുളുുമറികെനുുു
മുലനുുറാനുു നിലവിൽുു സാ
ധയുമായിടുുുണുു്.ലമകുുപ,ുസൗ
നുുരയുവരുുധകഉതപുനുുങുുളു
ളെവിൽപുുനഏപപുിൽുു,ളമയു
മാസങുുളുുകുുു ലശഷം ലൊ
വിഡിനുമുനുുപുളുുസുുിതി
യിലലകുു്എതുുാനംുസാധി
ചുുിടുുുണുു്.

ഓ ഹ രി 
വി പ ണി യി ല്് 
ന ഷ്്ം 
മംുബൈ: ലോഹം, ഫാ
രുുമ,എഫഎുംസിജിഓഹ
രികളിലുണുുായ വിൽപുു
നസമുുരുുദംഓഹരിസു
ചികകളള നഷുുതുുിലാ
കുുി.
ളസനുുളസകസു്37.38
ലോയിനുു്ു താഴനുുു്
38,369.63ലംു നിഫറുുുി
14.10ലോയിനു്ുുനഷുുതുുി
ൽുു11308.40ലുമാണുവയുാ
പാരം അവസാനിപുുിചുു
ത.ു ൈിഎസഇ്യിളല
1487കമുുനികളുളെഓ
ഹരികളുു ലനടുുതുുിലംു
1207 ഓഹരികളുു നഷുു
തുുിലുമായിരുനുുു.

 ്കൊച്്ി യം് തി ര ്വ ന ന്് പ ്രം, ജൊ ട്് യം 
ജോ ല ്ള്് ന ഗ ര ങ്് ളി ല്് വി ല പ്് ന യം് 
ഉ യ ര ്ക യാ ണ.് 

2030 ഓ കട ജോ ഡ ്
അ പ ക ട ങ്് ള്് 
പ ്ജയ് ത്്ി കല ത്്ി ക്്് 
ക യാ ണ ്ല ക്്്യ കമ ന്്് 
ഗ ഡക് രി

കാ ക്് നാ ട,് കൊ ച്്ി എ ന്്ി വി ട ങ്് ളി ല്് കെ പറ്്്ം ബ റി ല്്
െം ര ഭം ത്്ി ന ്ത ്ട ക്് മി ടാ നാ ണ ്പ ദ്് തി.

"വ ണ്് ര്് കി ച്് ന്്' എ ന്് ജപ രി ലാ രം ഭി ച്് പ ്തി യ െം രം ഭം
2020 ജ ്ണ്് 17ന ് കബം ഗ ള ്ര ്വി കല കകം ജഗ രി 

ൊ റ്് ലല റ്്് ടൗ ണി ല്് ആ ണ ്പപ് വ ര്്ത്് ന മാ രം ഭി ച്് ത.് 

ഉ യ ര്്ന്് വാ ര്്ഷി ക 
ശ മ്് ള വാ ഗദ്ാ നം 50 ല ക്്ം 
ര ്പ യാ ണ.് ഇ ത്് വ ണ 647 

വി ദയ്ാ ര്്ഥി ക ള്്ക്്ാ ണ ്
ജോ ലി കി ട്്ി യ ത.് 
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Webinar concludes 
with action plan

AG VALLABHAN

Bhopal
The suggestions and de-
cisions received after the
4-day brainstorm for the
self-reliant MP will be
implemented from Sep-
tember 1. For this, a tar-
get of  3 years has been
kept. The Group of  Min-
isters of  the State (GoM)
including Minister
Gopal Bhargava, Dr.
Narottam Mishra, Vish-
was Sarang, Jagdish
Deora and other officers
has been formed to fi-
nalise the road map by
incorporating the sug-
gestions received in the
4-day webinar series.

The group of  minis-
ters will present their
draft by 25 August. After
brainstorming with the
members of  the NITI
Aayog on this draft, the
road map of  self-suffi-
cient Madhya Pradesh
will be finalised by 31
August. From Septem-
ber 1, it will be imple-
mented in the state with
a target of  next 3 years.

In fact, a four-day we-
binar was organised by
the state government to
create a roadmap for
self-reliant Madhya
Pradesh. During the Co-
rona transition, the
economy of  the country

and of  the state has been
badly affected, due to
which the Chief  Minis-
ter of  the state Shivraj
organised a webinar in
which various topics
were discussed with the
experts.

To meet the goal of
self-reliant Madhya
Pradesh, almost a year
has been set, due to
which the Group of  Min-
isters will submit their
draft by 25 August. After
this, Niti Aayog will fi-
nalise this draft by 31
August. The draft will be
implemented on 1 Sep-
tember after the finalisa-
tion of  NITI Aayog.

Basic aspects of self-reliant MP discussed
Studying and earning for all: In
order to increase employment
in the state, along with the em-
phasis on education, emphasis
will also be given on providing
employment, for which stu-
dents will be given skill  based
education.

One district one identity:
Under this, districts will be
identified, for which work will
be done on the record of  Vocal
for Local and the products of
the district will be brought to
international fame. At the
same time, the quality of
every district will be brought
before the world.

Job portal will start: In view
of  the increasing employment
problem, a job portal will be
started in the state, with the
help of  which youth can get
jobs according to their skill.
The youth will be able to find
jobs for themselves on the por-

tal according to their eligibil-
ity.

CSR and Young Entrepre-
neur Scheme will be launched:
To increase maximum em-
ployment opportunities in the
state, the Yuva Udyami Yojana
will be launched.

Vocal for Vocal: Local for
Vocal will be promoted in the
state, under which Madhya
Pradesh's products will be
branded, due to which agricul-
ture processing will also be
promoted for maximizing ben-
efits to small and marginal
farmers

One Nation One Market:
The concept of  "One Nation
One Market" will be worked
on to give farmers a higher
price for their produce. The
amendments made in the
Mandi Act will be imple-
mented effectively. Agricul-
tural producer associations

will be strengthened. Organic
farming will be encouraged.
For this, the production of  ed-
ible oil and pulses will be en-
couraged.

Efforts to increase export of
agricultural products: Despite
a bumper crop in MP, only 0.8
percent of  it is able to be ex-
ported. Efforts will be made to
increase it. Food processing,
cold storage and processing of
other produce will be encour-
aged. Animal husbandry and
dairy will also be developed.

Global Park to be built: To
promote MSME activities, a
global park will be established
in the state. Small craftsmen
and businessmen will be con-
nected to these. In the state,
"Ease of  Doing Business" will
be given full attention similar
to “Ease of  Living". The life of
the common man should be
convenient.

Gyms reopened after
four and-a-half months

SPL CORRESPONDENT

Bhopal
After a gap of  four and a
half  months, gymnasiums
and yoga institutes have
reopened in Bhopal from
Wednesday. But for this
they will have to follow the
advisory of  the govern-
ment.

To maintain the fit-
ness of  the city, there are
more than 200 gyms and
more than 50 yoga cen-
ters, which were closed
since 25 March. Now Ad-
ditional Collector Satish
Kumar has issued orders
to open them. To open the
gym or yoga center, the in-
stitute has to fill a form
and submit it to the SDM
of  its area. There will be a
declaration to follow the
instructions issued by the
Central Government for
Gym and Yoga Centers.
Once permission is ob-
tained, it is necessary to
paste this information out-
side the gym or yoga cen-
ter. If  this is not done, the
concerned center can also
be sealed for 15 days. The
collector has sent instruc-

tions to all SDMs in this
regard.

According to the guide-
lines set to open Gym and
Yoga Institute during Un-
lock-3, people above 65
years of  age cannot go to
Gym and Yoga Center. At

the same time, the ban on
pregnant women and chil-
dren younger than 10
years continues. Every
person in gyms or yoga in-
stitutes has to maintain a
minimum distance of  6
feet as far as possible. Use
of  face cover or mask is
mandatory at all times in
the premises. Before going
to the gym and yoga cen-
ter, mobile should have
the Arogya Setu mobile
app installed. It has been
said that exercise should
be done by wearing a voy-
ager. Face covers and

masks will be required on
the premises of  gyms and
yoga centers. During exer-
cise, a visor can be used to
protect face and eyes. Dur-
ing exercise, hand sani-
tiser or soap will be used
to clean hands.

It is a clear order for
gym owners to keep
gym machines in such a
way that physical dis-
tance rules can be easily
followed to prevent co-
rona infection. There
are only four people per
square meter in the ex-

ercise area. It will be
mandatory to arrange for
hand sanitising at the en-
trance of  the gym and
yoga center. Those who
have oxygen levels below
95 percent will not be al-
lowed to exercise. Accord-
ing to the guidelines, the
campus of  the institute
will be sanitised. The
premises will be sanitised
in the building, room as
well as the place where
staff and visitors are pres-
ent, along with it is
mandatory to sanitize the
washroom and toilet.

There are more than

200 gyms and over 

50 yoga centres in city

Fitness enthusiasts perform exercises after the re-opening of  Gym and Yoga fitness cen-
tres with some ease in the restrictions by the district administration authorities, in
Bhopal on Wednesday.

Independence Day celebrations to have  500 people
CHIEF REPORTER

Bhopal
The Corona outbreak is taking
a toll on all celebrations includ-
ing Independence Day on 15 au-
gust. There will be only a
government function in Bhopal
in the entire state and there will
be no parade in district head-
quarters. Only 8 contingents are
allowed to attend the ceremony.
They too will stand in the parade
at one place in the ground. Only

500 people will be present in the
ground during the ceremony.

This will be the first time that
the troops will not march in In-
dependence Day celebrations.
Due to the increasing transition
of Corona, this time the cere-
mony is being done in a minia-
ture form at Motilal Nehru
Stadium.

Till now, 18 contingents were
involved in the parade. This time
only eight teams will attend the

ceremony. The contingent of
scout guides, NCC, Shaurya Dal
and retiring soldiers of the army
is not being included. The 8 con-
tingents will include women pla-
toon, District Police Force,
Special Armed Forces , STF
(SAF), Home Guards, Jail and
Police Band members.

Social distance will be followed
between the parties and jawans
joining the Independence Day
celebrations.

Chief  Minister Shivraj Singh
Chauhan will attend the celebra-
tions in which a total of  250
guests will be invited. A total of
500 people, including these
guests and the jawans of the con-
tingents participating in the pa-
rade, will be present at the
Motilal Nehru Stadium.

This time there is no public
participation in this function.
The medal decoration ceremony
-2020 has also been postponed.

Chouhan, Nath celebrate Janmashtami at home
STAFF REPORTERS

Bhopal
Having exhibited extraor-
dinary enthusiasm during
the foundation laying of
Ram temple in Ayodhya
on Aug 5, Madhya Pradesh
Congress Committee chief
Kamal Nath exhibited his
devotion to lord Krishna
by celebrating Krishna
Janmashtami festival at
his residence in Bhopal on
Wednesday.

The BJP for obvious
reasons has called it a pre-
poll gimmick, while the
Congress party has
termed this adherence to
Sanatan dharma.

BJP Spokesperson Ra-
jneesh Agrawal said that
it was nothing but preten-
tion and pre-poll gim-
micks asking why the
Congress party did not re-
member lord Ram and Kr-
ishna earlier. “The party
which earlier talked about
sacrifices of  goat, iftar
parties and appeasement
politics has now painted

itself  saffron,” added
Agrawal.

Congress spokesperson
JP Dhanopia however
claimed that it’s no pre-
tention adding Kamal
Nath has always been fol-
lower of  Sanatan Dharma.
Why the BJP leaders have
problems, do they have

patent on religion and god,
asked Dhanopia.

The Congress party in
accordance with the
Sanatan Dharma tradition
had undertook a purifica-
tion drive against those
who had deserted the
party and ‘cheated the
public’.

Meanwhile, Chief  Minis-
ter Shivraj Singh Chauhan
and his wife Sadhna Singh
Chauhan celebrated the
birth of  Krishna at mid-
night. Chief Minister's wife
Sadhana Singh Chauhan
has decorated the temple of
the house with Krishna's
pastimes.

Chief  Minister Shivraj Singh Chouhan and his wife Sadhna Singh Chouhan during
Janmashtami celebrations at their residence.

2 sisters die within 6 days 
in Hamidia Hospital
SPL CORRESPONDENT

Bhopal
A family was devastated
by the death of  their
daughters within a gap
of  6 day in Hamidia Hos-
pital. Payal, the elder
daughter was admitted
as a Corona suspect, she
died on Tuesday. She
was on ventilator at
Hamidia Hospital.

Payal's younger sister
Sohani also died on
Thursday in the same
hospital. The whole fam-
ily is shocked by the
death of  two daughters.

Their father Narendra
Gehlot, a resident of
Chhola Road , had ad-
mitted his elder daugh-
ter Payal and younger
daughter Sohani to
Hamidia Hospital on
Thursday morning at 9
am after complaining of
head and stomach pain.
According to Narendra
Gehlot, both were admit-
ted in the General Ward

first.
The doctors had de-

scribed Payal as a co-
rona suspect and
admitted separately and
started treatment. On
the same day, the
younger daughter So-
hani died in the evening.
Sohani was 16 years old.
Gehlot had accused the
hospital of  negligence in
the treatment of  his
daughters.

However, Payal's re-
port came corona nega-
tive on Friday morning,
by then her condition
had also deteriorated
and she had gone on
ventilator and later died
on Tuesday. Hamidia
hospital management
and commissioner had
also ordered an inquiry
into Sohani's death. The
death has been con-
firmed by Dr. ID
Chaurasia, Superinten-
dent of  Hamidia Hospi-
tal.

Court asks petitioner 
to testify number of 
Covid patients
SPL CORRESPONDENT

Jabalpur
Public interest litiga-
tion was filed on Tues-
day in the High Court,
fearing that the co-
rona infection could
spread easily due to
overcrowded prison-
ers in Madhya
Pradesh jails. The
bench of  Chief  Jus-
tice Ajay Kumar Mit-
tal and Justice Vijay
Kumar Shukla took
the issue seriously
during the hearing
and said - a lot is
being done on the di-
rections of  the
Supreme Court for
the release of  the de-
tainees, but the cul-
prits were not
completely released

from the jail, there is
a fixed judicial
process for that.

The High Court
then asked the peti-
tioners, who called
themselves social
workers of  Bhopal, to
tell them as to how
many covid-19 pa-
tients they took care
of  during lockdown
and what steps they
took for the infected
patients in the mean-
time. On these points,
the bench has asked
the petitioner to sub-
mit detailed informa-
tion by August 18.
This petition has
been filed by Mad-
huri Krishnaswamy,
living in Tulsi Nagar,
Bhopal.

New infections show trend of
going downwards in Bhopal

CHIEF REPORTER

Bhopal
After 28 days, the corona infec-
tion cases have come down below
100 in Bhopal. On Wednesday
evening 91 new corona cases
were found. The number of  co-
rona infections has now in-
creased to 7961. At the same time,
6 people have lost their lives in 24
hours due to corona infection.

Sri Krishna Janmashtami was
celebrated with full enthusiasm
but as per the guidelines. Due to
Corona infection, people are cel-

ebrating Krishna birthday in
their homes. This will be the first
time when devotees view the
birth of  Krishna online on social
media during the puja-aarti in
temples.

In a major change of  style, the
working style of  Madhya
Pradesh Police has changed due
to Corona. The public has also
benefited from this change. Al-
though there was no amend-
ment in the law, the police is
taking action as before with a
human touch.

< Police are using electronic de-
vices at the 1-field checking point.
The checking system has also
been changed. Social distance has
been taken care of at the checking
point. Accordingly, barricades
have also been installed. The po-
lice has also arranged for online
payment. It does not take much
time at the checking point.
< There is a ban on outsider
movement in the police station.
Barricades have been erected out-
side the police station, but the pub-
lic officer, with the help of the
window system, listens to the
grievances of the people and also
makes an FIR on them.
< The police is now doing all the
correspondence online. Through
this, online complaint can also be
filed on the mail id of the police.
Complaints can be made online on
its portal. Overall, the police is

doing most of the work through its
online platform.
< The system of the accused in
the lockup has changed. Earlier,
many people were seated together
in the lockup of police stations.
But now the accused is retained in
the police station only after strict
questioning and complete suspi-
cion.
< In some police stations, there
is also a provision for lodging FIRs
sitting at you home under certain
cases. The police come to the
house and after collecting all the
information, register an FIR.
< The 6-Corona era has replaced
the Dial 100 system. Now this sys-
tem gives priority to medical
emergency. Due to the low crime
rate in Corona, now in the emer-
gency, medical calls related to the
general public gets immediate at-
tention

Major changes

Corona positive cases 
so far in MP: 41604

Deaths so far in MP: 1048

Recovery so far in MP: 31239

Indore -9069, Bhopal -7961, Ujjain- 1365,
Jabalpur- 1979, Khargone- 982, Dhar -516,
Khandwa -731, Raisen- 449,
Hoshangabad -317, Barwani -926,
Dewas -503, Burhanpur -503, Ratlam -595,
Morena -1824, Vidisha -450, Agar
Malwa -118, Mandsaur -528, Shajapur -330,
Sagar-814, Chhindwara-251, Gwalior- 3100,
Sheopur- 316, Neemuch -864, Harda-237,
Alirajpur-231, Shahdol-163, Rewa-479,
Shivpuri-407, Tikamgarh-340, 
Anuppur-95, Betul-323, Dindori-75,
Ashoknagar-125, Panna-164, Satna-287,
Jhabua-240, Sehore-392, Guna-110,
Bhind-514, Mandla-81, Seoni-87, 
Sidhi -166, Datia -346, Damoh-376,
Umaria-56, Singrauli-204, Rajgarh-441,
Chattarpur-403, Balaghat -176, 
Narsinghpur-248, Katni-281, Niwari-66

Indore 337, Ujjain 75, Bhopal 232, 
Khargone-19, Dewas -14, Khandwa-20,
Hoshangabad-10, Raisen-10, Mandsaur-12,
Burhanpur -25, Jabalpur -41,  Dhar-10,
Agar Malwa-4, Shajapur-6, Chhindwara-2,
Ashoknagar-3,Satna -12, Sagar -38, 
Sehore-14, Gwalior-20, Neemuch-9,
Jhabua-4, Umaria-2, Mandla -1, Datia -4,
Barwani-8, Ratlam-14, Rajgarh-11,
Morena-11, Sheopur -2. Tikamgarh-9,
Rewa-8, Guna -4, Katni-6, Harda-6, 
Sidhi-1, Alirajpur-2, Shivpuri -3, Bhind-2,
Betul-5, Narsinghpur-2, Seoni-4, 
Singrauli-5, Chattarpur -9, Vidisha-7,
Damoh-5

Air connectivity 
member meets 
divisional 
commissioner

STAFF REPORTER

Bhopal
Abid Farooqui of  Air
Connectivity for Bhopal
Development Associa-
tion met Bhopal Divi-
sional Commissioner
Kavindra Kiyawat and
discussed the air connec-
tivity and other topics of
Bhopal.

He honoured the Divi-
sional Commissioner by
presenting a logo on be-
half of the institution to
support Air Connectiv-
ity for Bhopal Develop-
ment (AFBD), which is
trying to increase air
services from Bhopal.

Farooqui said that the
organisation is con-
stantly trying to start in-
ternational flights from
the city. International
flights were to start from
Bhopal this year, but due
to the Covid-19 epidemic,
it is delayed. Divisional
Commissioner Kavindra
Kiyawat said that the de-
velopment of  the city
and the social service
work done by AFBD in-
stitution during the co-
rona transition phase
are commendable.

He said that all possi-
ble cooperation and help
will be provided by the
administration on be-
half  of  the organisa-
tion.

Valuables worth 
Rs 3.5 L burgked
from Gannakhdedi

STAFF REPORTER

Bhopal
Valuables worth Rs 3.5
lakh including Rs 2.8
lakh cash were burgled
from Gannakhdedi
under Nazeerabad  po-
lice station area on
Tuesday.

Police said that the
victim Shivraj Singh
Meena was asleep and
in the morning he found
that the valuables were
found burgled.

A complaint was
lodged with the police
by the victim  in which
the victim stated that
he had gone to sleep
early while other mem-
bers later went to sleep.
In the night miscreants
targeted the house and
escaped with valuables
in the almirah.


	PAGE 01 BPL AUG 13
	PAGE 02 BPL AUG 13
	PAGE 03 BPL AUG 13
	PAGE 04 COM AUG 13
	PAGE 05 COM AUG 13
	PAGE 06 COM AUG 13
	PAGE 07 COM AUG 13
	PAGE 08 COM AUG 13
	PAGE 09 COM AUG 13
	PAGE 10 COM AUG 13
	PAGE 11 COM AUG 13
	PAGE 12 BPL AUG 13

